
 

 

 

نظم قطاع إدارة األزم���ات والكوارث مبركز 
املعلوم���ات ودمع اخت���اذ الق���رار برائس���ة 
جملس الوزراء بالتنسيق مع املكتب اإلقليمي 
ل���أمم املتح���دة للحّد من خماط���ر الكوارث 
)UNDRR(، حدث���ًا جانبي���ًا عىل هامش 
مؤمتر األطراف التفاقية األمم املتحدة لتغيُّـر 
املن���اخ )COP 27( باجلن���اح املرصي يف 
املنطق���ة الزرقاء إلعالن مدينة رشم الش���يخ 

مركًزا لملرونة.
وق���ال مركز املعلوم���ات ودمع اختاذ القرار، 
التاب���ع ملجل���س ال���وزراء، ، إّن���ه متّ خ���الل 
االجمتاع اعمتاد مدينة رشم الش���يخ مركًزا 
عاملًيا وإقلميًيا لملرونة والقدرة عىل الصمود 
 )Resilient Hub( يف مواجه���ة الكوارث
مض���ن برن���اجم »جع���ل املدن ق���ادرة عىل 

الصم���ود MCR 2030«، لتكون أول مركز 
لملرون���ة يف القارة األفريقي���ة، وثاين مركز 
مبنطقة الرشق األوس���ط يمت اعمتاده مكركز 
لملرون���ة والق���درة عىل الصم���ود، وذلك يف 
أعق���اب اعمتاد مدينة ديب مركًزا لملرونة يف 

املنطقة العربية.
وسملت ممثل األمني العام لأمم املتحدة للحّد 
من خماطر الكوارث مايم مازوتوري، هشادة 
اعمتاد املدينة للواء خالد فودة حمافظ جنوب 
سيناء، وذلك يف حضور ممثيل مكتب األمم 
املتح���دة للحّد من خماطر الكوارث واجلهات 
الدولية املعنية باحلّد من خماطر الكوارث يف 
املنطق���ة العربية والقارة األفريقية، وخنبة من 
القيادات التنفيذية، وكبار املس���ؤولني، فضلًا 
عن ممث���يل بعض امل���دن العاملي���ة املعمتدة 

مكراكز لملرونة والقدرة عىل الصمود.

األمم املتحدة تعلن اختيار "شرم الشيخ" 
كأول مركز للمرونة يف إفريقيا

أعل����ن دمحم عبد الك����رمي، رئيس 
هيئة التمني����ة الصناعية، أن اهليئة 
ختطط لتنفي����ذ أول منطقة صناعية 

صديقة للبيئة عىل أرض مرص.
التمنية الصناعية،  وأضاف رئيس 
أنه مت استعراض عدد من املناطق 
املقرتح����ة ودع����ا  اكف����ة منمظات 
المتويل الدولي����ة والقطاع اخلاص 
لتعزي����ز  المتويلي����ة،  واجله����ات 
ودمع  مب����ادرة اهليئ����ة، إلجناحها 
واملس����امهة يف ختطيط وتنفيذ تلك 

املنطقة.
ج����اء ذلك ع����ىل هامش اجللس����ة 
اهليئة  عقدهت����ا  ال����ي  النقاش����ية 
للتمنية الصناعية برائس����ة  العامة 
دمحم عب����د الكرمي رئي����س اهليئة، 
عىل هامش مؤمتر cop27 املنعقد 

حاليا مبدينة رشم الشيخ.
وأك����د أن الفرتة املقبلة س����تهشد 

عددا م����ن اخلطوات التنفيذية حنو 
إقامهتا بأعىل املعايري واملامرسات 
العاملي����ة، لتكون منوذجا حيتذى به 

إقلمييا.
وأوحض أنه يف س����بيل ذلك سيمت 
إقامة املنطقة وفق����ًا إلطار املناطق 
للبيئة واملعد  الصناعية الصديق����ة 
  GIZ �من جانب البنك الدويل وال
وال� UNIDO ، مستخدمني يف 
ذلك أداة ختطيط املناطق الصناعية 
واملع����دة من جان����ب البنك الدويل، 
وال����ي تق����وم ع����ىل وض����ع رؤية 
إس����رتاتيجية لملناط����ق الصناعية 
وحتديد أولوي����ات املناطق وحتليل 
خ����ط األس����اس ع����ىل املس����توى 
االقتص����ادي والبي����ى واملجمتيع 
املوقع  وتقي����م  التحتي����ة  والبني����ة 
ودراسة السوق والطلب، فضال عن 

ختطيط املنطقة، ودراسة جدواها.

تنفيذ أول منطقة صناعية صديقة للبيئة 
يف مصر بأعلى املعايير

"التنمية املحلية " تنهي استعداداتها  لتطبيق قانون املحال العامة

هشدت الدكت���ورة هالة الس���عيد، 
والتمني���ة  التخطي���ط  وزي���رة 
مب���ادرة  إط���الق  االقتصادي���ة 
»حي���اة كرمي���ة ألفريقي���ا صامدة 
أمام التغ���ريات املناخي���ة«، وذلك 
والتكي���ف«  »الزراع���ة  ي���وم  يف 
مض���ن فعاليات ال���دورة ال�27 من 
مؤمت���ر األط���راف التفاقي���ة األمم 
املتح���دة اإلطارية حول تغري املناخ 
COP27، واملنعق���د مبدينة رشم 
الش���يخ خالل الفرتة م���ن 7- 18 
رؤس���اء  من  نومفرب، حبضورعدد 
دول العامل، ومشاركة دولية واسعة 
حبضور أكرث من 40 ألف خشص 
ميثلون حن���و 190 دولة، وعرشات 

املنمظات الدولية واإلقلميية.
وأشارت السعيد إىل آثارالتغريات 
املناخية الي ستعاين مهنا القارة 
االفريقي���ة، والي س���تؤثر بدورها 
عىل نوعية حياة الساكن األفارقة، 

وخاصة أولئك الذين يعيش���ون يف 
املناطق الريفي���ة، الفتة إىل أن تلك 
املناطق ستعاين من ارتفاع درجات 
احلرارة، وارتفاع مستويات سطح 
البح���ر، والتغ���ريات املفاجئ���ة يف 
هط���ول األمط���ار، وغ���ري ذلك من 
ظواه���ر الطق���س املتطرف���ة، حيث 
ستش���ل تلك التحدي���ات املتتالية 
خماطر كبرية عىل الزراعة واألمن 
الغذايئ، مم���ا قد يؤدي إىل عكس 

ماكسب التمنية الي مت حتقيقها.
أضاف���ت أن تف���ي كوفي���د -19 
األخرية  اجليوسياسية  والتحديات 
تؤثر بش���ل خطري عىل االقتصاد 
العامل���ي وتزيد من تعقيد التحديات 
الي تواجهه���ا أفريقيا حالًيا، مبا 
يف ذل���ك أزم���ة الدي���ون، وارتفاع 
واحلاج���ة  والبطال���ة،  الت���م 
امحلاي���ة  ش���باكت  توس���يع  إىل 

االجمتاعية.

علي هامش قمة املناخ بشرم الشيخ .. 
وزيرة التخطيط تطلق مبادرة »حياة كرمية 
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كش����ف املرك����ز اإلع����اليم ملجلس 
ال����وزراء،    أن����ه ىف ضوء ما تردد 
من أنباء بش����أن إقرار زيادة جديدة 
يف رضيب����ة القمي����ة املضافة عىل 
باألسواق،  املتداولة  السلع  خمتلف 
تواص����ل املركز م����ع وزارة املالية، 
والي نفت تلك األنب����اء، ُمؤكدًة أنه 
ال حص����ة إلقرار زي����ادة جديدة يف 
رضيبة القمية املضافة عىل الس����لع 

واملنتج����ات، وأنه مل ي����مت إقرار أي 
زي����ادة جديدة ع����ىل رضيبة القمية 

املضافة عىل السلع واملنتجات.
وأك����دت وزارة املالي����ة أن����ه مل يمت 
إص����دار أي قوانني جدي����دة بزيادة 
الرضيبة عىل القمية املضافة، وأن 
سعر الرضيبة عىل القمية املضافة 
ثاب����ت مك����ا ه����و ومل خيض����ع ألي 
تعديالت، ُمؤكدًة أن إقرار أي زيادة 
يف الرضائ����ب ال يك����ون إال بنص 
قانوين بعد موافقة جملس النواب.

"املالية "  تنفي إقرار زيادة جديدة يف ضريبة 
القيمة املضافة على مختلف السلع

كتبت - رضوى عبداهلل

هشد املهندس طارق املال وزير البرتول والرثوة 
املعدني���ة توقي���ع 7 مذكرات تف���امه واتفاقيات 
بني قطاع الب���رتول والغاز وعدد من الرشاكت 
العاملية يف جمال االستدامة وخفض االنبعاثات 
وذل���ك يف إط���ار مق���ة األمم املتح���دة لملناخ 

Cop27 املنعقدة يف رشم الشيخ.
وأكد املهندس ط���ارق املال أن مذكرات التفامه 
تأيت امت���دادا جلهود بدأهتا ال���وزارة لتعزيز 
ق���درات صناع���ة الب���رتول والغ���از املرصية 
الكرب���ون  خف���ض  جم���ال  يف  وإماكنياهت���ا 
واالس���تدامة البيئية لملرشوعات واالس���تفادة 
من افضل اخلربات واملامرس���ات الي تقدمها 

الرشاكت العاملية يف هذا املجال .
ومت توقيع مذكرة تفامه بني الرشكة املرصية 
القابض���ة للغ���ازات الطبيعي���ة »إجياس« 
ورشكة ش���ل مرص هب���دف التع���اون يف 
إنش���اء إطار مع���ل إلدارة انبعاثات غازات 
الدفيئة، وتقليل انبعاثات الغازات املس���ببة 

لظاه���رة االحتباس احل���راري من معليات 
مجيع رشاكء رشكة »إجياس«.

وق���ع املذك���رة الدكتور جمدي ج���الل العضو 
املنتدب التنفي���ذي لرشكة اجياس مع املهندس 

خالد قامس رئيس رشكة شل مرص .
وتعقيبا عىل التوقيع قال املهندس خالد قامس، 
رئيس رشكة شل مرص »حنن خفورون للغاية 
بالتعاون م���ع رشكة«إجياس»يف هذه املبادرة 
خاصة وأن رشكة شل لدهيا خربات عاملية يف 
احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وقد سامهت 
بالفعل يف ع���دة مرشوعات إلزالة الكربون يف 
مرص. لطاملا كنا رشاكء ملرص يف شل، ونلزتم 
بدمع جهود الدولة يف مسريهتا لتحويل مرص 
إىل مركز إقليمي للطاقة، ومطوحاهتا يف إزالة 

الكربون من قطاع البرتول.«
ومت توقي���ع مذك���رة تف���امه ب���ني الرشكة 
الطبيعي���ة  للغ���ازات  القابض���ة  املرصي���ة 
)إجياس( ورشكة »سيسبليت تكنولوجزي« 
ورشك���ة »جرنال إلكرتيك إلزال���ة الكربون 

الصنايع من خليج السويس.

انهت���ت وزارة التمنية احمللي���ة، من تدريب  
الرتاخي���ص  إدارات  مدي���ري  م���ن   30
باحملافظ���ات ع���ىل تنفيذ قان���ون احملال 
العام���ة رمق 154 لس���نة   2019، وذل���ك 
مبرك���ز التمني���ة احمللية بس���قارة، مضن 
اس���تعدادات الوزارة لبدء التطبيق الفعيل 
للقان���ون خالل األيام القليل���ة املقبلة، حيث 
مت تدريب مديرى الرتاخيص عىل فلس���فة 
و نط���اق تطبي���ق القان���ون، والتيس���ريات 
الىت يقدمها القان���ون ، و القرارات املنفذة 
للقانون و الىت تتناول تصنيفات األنش���طة 
و املستندات املطلوبة وغريها من القرارات، 
واختصاص���ات اللجنة العلي���ا لرتاخيص 

احمل���ال العام���ة و اس���رتاتيجية األمان���ة 
الفنية للجنة و اختصاصاهتا ، ودورة معل 

املنظومة اإللكرتونية إلصدار الرتاخيص.
مك���ا مت التدري���ب ع���ىل تش���كيل املرك���ز 
املختص بالرتاخيص، واالشرتاطات العامة 
و اخلاص���ة للهيئة العامة لس���المة الغذاء، 
واالش���رتاطات العامة و اخلاصة لوزاريت 
البيئ���ة والق���وى العامل���ة، ورؤي���ة الدولة 
باالس���تعانة بالقطاع اخل���اص ىف منظومة 
إص���دار الرتاخي���ص، ونظ���ام الرتخيص 
باإلخطار وإج���راءات الرتخيص، واألحاكم 
القضائية والعقوبات والضبطية القضائية.

وانهتت الوزارة خالل الفرتة املاضية.

علي هامش مؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ..

قطاع البترول يوقع 7 مذكرات تفاهم مع شركات 
عاملية خلفض االنبعاثات الكربونية

كتب - أسامة السيد

هوامش علي دفتر جناح مصر فى شرم الشيخ و إجهاض مخططات اإلفساد قمة
المناخ

عدد خاص

البنك األهلي املصري يستعرض  
التفاصيل الكاملة ملشاركته 

مبؤمتر األطراف لتغير
»COP27 «  املناخ 

البنك التجاري الدولي مصر
CIB يعقد جلستني

حول التمويل املستدام على 
هامش قمة املناخ 

املصرف املتحد يستعرض
 حصاد مشاركته يف 19 مبادرة 

ومشروع صديق للبيئة 
وانعكاساتهم املجتمعية

عالء فاروق: نستهدف
 أن  يصبح البنك الزراعي 

بنك التمويل املستدام
 األول  يف مصر   

بنك القاهرة يصدر 4 تقارير 
متخصصة فى مجال االستدامة..  

ويعلن تفاصيل مشاركته فى 
COP 27 فعاليات قمة املناخ

 بنك مصر يشارك يف 
 COP27 مؤمتر قمة املناخ

وينظم ندوة عن توفير 
اخلدمات املالية

فى يوم التمويل .. مصر تطرح مبادرتني لتسهيل مبادلة 
الديون وخفض تكلفة االقتراض األخضر

مصر توقع اتفاقات 
شراكة ملشروعات مناخية 

بـ 15 مليار دوالر

مصر تضع »قضايا 
أفريقيا« فى قلب 
االهتمام العاملي 

  الصندوق السيادى املصري يستعد لإلعالن عن استثمارات كبري  فى صندوق العتمادات الكربونمصر تقود مبادرة تدشني »املنتدى العاملي للهيدروجني املتجدد«

مصر واإلمارات توقعان اتفاقية إلنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء
 مبحافظ املركزي على هامش

COP27 فعاليات قمة 

وزير املالية يرد علي تقرير 
»فيتش« ويكشف تفاصيل 
جديدة عن قرض الصندوق

 »الصناعة اخلضراء« 
تواجه تأثيرات 

تغير املناخ 
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أص���درت وزارة التخطيط والتمني���ة االقتصادية تقريًرا 
بش���أن جهود احلكومة يف ختضرياخلطة االستمثارية، 
يتضمن االس���تمثارات العامة اخل���راء املنفذة خالل 
األربع س���نوات املاضية واملس���هدفة خالل العام املايل 
)2023/22(، ودوره���ا يف تنفيذ االس���راتيجية الوطنية 
لتغرياملناخ 2050، وذلك بالزتام���ن مع انطالق فعاليات 

مقة األمم املتحدة لملن���اخ )COP 27( يف مدينة رشم 
الشيخ خالل الفرة 7-18 نومفرباجلاري.

وذكرت الدكتورة هالة الس���عيد، وزيرة التخطيط والتمنية 
االقتصادي���ة، أن تغ���ري املن���اخ بات م���ن القضايا اليت 
تش���غل اكفة دول العامل، وأن مرصمن أوائل الدول اليت 

استشعرت خطورة هذه القضية.

وزارة التخطيط تستعرض
 جهود احلكومة يف 

تخضيراخلطة االستثمارية

مباحثات مصرية سعودية لتنفيذ  
برامج سياحية تسويقية مشتركة 

تستهدف األسواق البعيدة

البريد يعرض استراتيجية تلبية اخلدمات 
البريدية مع خفض االنبعاثات بتوظيف 

التطبيقات اإللكترونية

 ، cop27 تق���ود مرص  القارة األفريقي���ة يف مقة املناخ
واليت تس���تضيفها مدينة رشم الشيخ  حيت ال� 18  من  
نومفرب اجلارى، ومن���ذ انطالق فعاليات القمة ، حترص  
القيادة املرصية عيل أن تستعرض  اآلثار السلبية للتغري 
املن���ايخ عىل بلدان القارة المسراء، امام أكرث من 120 
من قادة ال���دول ، وحبضور ممثلني من حنو 197 دولة، 
مبا يقارب  40  ألف مشارك من أحناء العامل ،وعرشات 

املنمظات الدولية واإلقلميية.
 وتض���ع م���رص ع���ىل رأس أولوياهت���ا التحديات الىت 
تواجهها القارة المسراء، وذلك تكريس���ا الس���راتيجية 
قي���ادة القارة األفريقية والتحدث بلس���اهنا ىف احملافل 
الدولية، ومن ه���ذا املنطلق وضعت مرص قضية التغيري 
املنايخ ىف مقدم���ة جهودها نظرا ملوقعها ىف قلب أكرث 
مناطق العامل تأثًرا بتغري املناخ، رمغ أن القارة األفريقية 
تس���امه ب� 4% فقط من االنبعاث���ات الكربونية العاملية إال 
أهنا تواجه آثار التغري املنايخ اليت تعيق جهود التمنية. 
 ويف مقدم���ة القضاي���ا اليت تس���تعرضها مرص خالل 
املؤمت���ر آثار التغيري املنايخ عىل البلدان األفريقية الىت 
تقع حضية للدول الكربى االكرث انبعاثات كربونية، مثل  
تزايد وترية وحدة الظواه���ر املناخية املتطرفة، وارتفاع 
منس���وب البحر، والتصحر، وفقدان التنوع البيولويج، 
مع ما متثله هذه الظواهر من هتديد لسبل عيش اإلنسان 
ونش���اطه االقتصادي وأمنه املايئ والغذايئ وقدرته عىل 

حتقيق أهدافه التمنوية املرشوعة والقضاء عىل الفقر.
 هناك أيضا ، وحبسب اخلرباء ، تسارع وترية تداعيات 
التغ���ريات املناخية مع كثافة ىف القرن األفريىق ومنطقة 
الساحل وجنوب أفريقيا وسواحل البحر املتوسط، وذلك 
حبس���ب وزير اخلارجية ساحم ش���كرى، الرئيس املعني 
لل���دورة 27 ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
لتغري املن���اخCOP27، وجاءت اللكم���ة خالل فعاليات 
أسبوع املناخ ألفريقيا الذى عقد باجلابون خالل الفرة 
من 29 أغس���طس حىت 2 سبمترب، 2022 ولفت شكري 
إىل أن الق���ارة األفريقية أحد املناطق األكرث تأثرا بتغري 
املن���اخ وفقا ألح���دث اإلحصائي���ات والتقارير اخلاصة 

باتفاقية تغري املناخ«.
 وت���أىت قضية التكي���ف مع تغري املن���اخ والتخفيف من 
تداعيات���ه الس���لبية ومعاجلة اخلس���ائر واألرضار، مث 
قضية حشد متويل املناخ، عىل رأس األولويات املرصية 
الس���تعراضها امام مؤمت���ر املن���اخ Cop27، وتتطلع 
القيادة السياس���ية ىف م���رص أن يهسم هذا احلدث ىف 
بلورة موقف أفرييق موحد خالل املؤمتر هبدف إجناحه 
وخروجه بالنتاجئ املنش���ودة لتعزي���ز معل املناخ الدويل 

عىل شىت األصعدة. 
 ويف وقت سابق من هذا العام، تسببت األمطار الغزيرة 
يف واحدة م���ن أكرث الكوارث فت���ا يف جنوب إفريقيا 

ه���ذا القرن. حيث أصبحت مثل ه���ذه األحداث املناخية 
القاس���ية طبيعية جدي���دة. ويعتقد اخل���رباء أن احمتال 
هط���ول األمطار الغزي���رة ارتفع مبق���دار الضعف اآلن 
بس���بب تغري املناخ، مما أس���فر أيضا عن أنواع أخرى 
من الدمار مثل اجلفاف وحرائق الغابات حبس���ب موقع 
إيكو بزينس املتخصص يف التمنية املس���تدامة ومعايري 

االستدامة البيئية واالجمتاعية واملؤسسية. 
معاناة أفريقية 

وكشف تقرير صادر عن مكتب منسق الشوئن اإلنسانية 
باألمم املتحدة عن معاناة ما ال يقل عن 36.1 مليون من 
س���ان إقلمي رشق أفريقيا والقرن األفرييق من اجلوع 
وحش مي���اه الرشب بس���بب اجلفاف املمت���د منذ قرابة 

عامني ونصف عىل غري املعتاد. 
 وجاء ىف التقرير أن اجلف���اف الذي يرب الصومال 
وإثيوبيا وكينيا يب���دو - بفعل التغريات املناخية - وكأنه 
بات “ مزمنا وممتدا “، بعد أن اكن يف الس���ابق جفافا 
“ مومسيا ومتقطعا “، وأنه س���يطال اجلانب األعظم من 
س���ان البلدان الثالثة مؤثرا عىل حياة 21 مليونا عىل 

األقل من ساهنا .
 مك���ا نبه التقرير إىل أن 2.9 ملي���ون من اطفال القرن 
األفرييق يعانون سوء التغذية ىف الوقت الراهن و كذلك 
تعاىن 986.1 ألف من املراضع والنس���اء احلوامل يف 
اثيوبيا والصومال وكينيا من اعتالالت ناجتة عن س���وء 
التغذية بسبب نقص املعروض من احملاصيل الناجت عن 

التغريات املناخية و اجلفاف . 
 وبالنس���بة ملياه الرشب  ،  قال التقرير إن ما ال يقل عن 

16.3 مليون من أبناء القرن األفرييق يواجهون مشالك 
ىف الوص���ول إىل مياه الرشب نتيجة اجلفاف، مكا ادت 
حالة اجلفاف ىف منطقة القرن االفرييق إىل نفوق 8.9 
مليون رأس من املاش���ية بعد ان دمر اجلفاف مس���اىق 

املياه الطبيعية ولكأ  املرايع ىف البلدان الثالثة . 
 وحبسب تقرير مكتب الشوئن االنسانية باألمم املتحدة 
، تس���ببت التغريات املناخية املمتثل���ة ىف حالة اجلفاف 
املمت���د و االثار ال���ىت صاحبها من دم���ار الزراعات و 
امل���راىع الطبيعية ىف ن���زوح ما ال يقل ع���ن مليونا من 
الس���ان عن قرامه و مواطهن���م الطبيعية و بعضهم من 

هلك جوعا و عطشا خالل الزنوح . 
 وقد بادرت واكالت األمم املتحدة االغاثية و اإلنس���انية 
و منمظ���ات العم���ل التط���ويع املتعاونة معه���ا بتقدمي 
مس���اعدات اغاثة عاجل���ة لنحو 14 ألف���ا و191 ارسة 
صومالي���ة و توزيع عبوات طعام بإمجايل 12 ألفا و278 
عب���وة حتتوي عىل 25 جك من الطحني و مثلها من األرز 
و 15 جك من الس���كر و 3 كيلوجرامات من زيت الطعام 

عىل مدار االهشر التسعة االوىل من العام اجلارى .
 أفريقيا الضحية الكربى 

 وي���أيت  مؤمت���ر املن���اخ يف دورته احلالي���ة   يف وقت 
يواج���ه يف العامل آث���ار التغري املنايخ الس���ميا بلدان 
القارة االفريقية االك���رث تأثرا بالظاهرة، من حيث زيادة 
رقعة اجلفاف ع���يل اراضهيا ورضب الفيضانات لعدد 
م���ن دوهلا، وزحف التصحر حنو مدهنا، وبالتايل زادت 

اعداد اهلجرة الطوعية ملاليني من سان افريقيا.
وتع���د أفريقيا يه الضحي���ة الك���ربى لالنبعاثات رمغ 

ان القارة المسراء تس���امه ب� 4% فق���ط من االنبعاثات 
الكربونية اليت تنتج عن ال���دول املتقدمة إال أهنا تواجه 
آثار التغ���ري املنايخ اليت تعيق جه���ود التمنية، وقبيل 
املؤمتر دعا ممثلون عن 24 دولة إفريقية الدول املتقدمة 
إىل الوف���اء بالزتاماهت���ا املالية، وال���يت مت التعهد هبا، 
ملساعدة القارة عىل التكيف مع تبعات التغري املنايخ.

وتتحدث مرص يف هذه القمة بلسان القارة لكها، ووفقا 
للس���فرية منرية جن���م - يف حوار لواكل���ة أنباء الرشق 
األوس���ط - فإن احلكومة املرصية معلت عىل جتس���يد 
رؤي���ة الرئيس الس���ييس من خالل خطة اس���راتيجية 
قامئة عىل ع���دة حماور ليصبح املؤمت���ر جحر الزاوية 
ونقطة حتول جذري���ة يف العمل املنايخ الدويل، منوهة 
ب���أن مرص س���تطرح مب���ادرة يف مقة املن���اخ من أجل 
مواجه���ة التغري املن���ايخ فميا يتعلق باألم���ن الغذايئ، 
والزراع���ة، واهليدروج���ني األخر، والطاق���ة اجلديدة 
واملتج���ددة، وحياة كرمية يف إفريقي���ا، باإلضافة لعدد 

من املبادرات.
وأوحض���ت أن مرص ترغب يف خ���روج املؤمتر بالنتاجئ 
اليت ترىق إىل تطلعات ومطوحات خمتلف الشعوب يف 
مواجه���ة حتديات التغري املنايخ ال���يت باتت تداعياهتا 

هتدد امجليع.
 وأطلق���ت م���رص ثالث مب���ادرات غري مس���بوقة تبنها 
الرائس���ة املرصي���ة، األوىل ويه إع���داد قامئ���ة م���ن 
مرشوع���ات األقالمي العامل امخلس���ة، ملناقش���ة قضايا 
التغري املنايخ وحشد وحتضري الدول وحتفزيها لروجي 
أهداف مرص وإفريقيا باملؤمتر هبدف توجيه انتباه دول 
العامل لتنفيذ قرارات املؤمترات السابقة خاصة املتعلقة 
بالزتام���ات وتعه���دات متويل العمل املن���ايخ وخطورة 

اسمترار تدهور الوضع املنايخ يف الدول الفقرية. 
 وتابع���ت مديرة املرصد األفري���يق للهجرة، أن املبادرة 
الثاني���ة ال���يت أطلقه���ا م���رص يه املب���ادرة الوطنية 
لملرشوع���ات اخلراء الذكية لتوط���ني العمل التمنوي 
واملنايخ ع���ىل مس���توى احملافظات، ولفت���ت إىل أن 
املبادرة الثالثة يه مس���اندة اجلامعات املرصية ومراكز 
البح���وث يف االبت���ار والبحث لملرشوع���ات املرتبطة 

بالعمل املنايخ. 
 وح���ول أبرز التحديات ال���يت تواجه العمل املنايخ يف 
إفريقيا، قالت مدير املرصد اإلفرييق: “إن تشلك قضية 
حش���د المتويل العمل املن���ايخ بال���دول اإلفريقية أمه 
التحدي���ات”..  مؤكدة رضورة تنفيذ توصيات مؤمترات 
املن���اخ املتتالي���ة، حي���ث أن احلد من انبعاث���ات غازات 
االحتب���اس احلراري وحده لن يؤدي إىل معاجلة اختفاء 
بعض اجلزر الصغرية وبقي���ة الدول اجلزرية الصغرية 

النامية.

أعلنت الدكتورة رانيا املش���اط، وزيرة التعاون الدويل، 
ف���وز امللف املرصي باملرتبة األوىل عىل مس���توى دول 
منطقة مشال أفريقية وقارة أوروبا، يف مبادرة صندوق 
االس���تمثار يف املناخ CIF حول استمثارات الطبيعة 
واملناخ واليت يقدم من خالهلا الصندوق دمع بقمية 500 
 مليون دوالر لتنفيذ مرشوعات بالدول النامية األعضاء.

وذلك يف إط���ار جهود احلكومة املرصية لالس���تفادة 
من آليات التع���اون متعدد األطراف وتعزيز الرشااكت 
 الدولية اهلادفة لتحفزي التحول إىل االقتصاد األخر.
وقال���ت املش���اط، إن صن���دوق االس���تمثار يف املناخ 
CIF، أحد أك���رب الصناديق الدامع���ة للعمل املنايخ 
وتوفري المتويل عىل مس���توى الع���امل، أطلقت مبادرة 
 e and, People, االس���تمثار يف الطبيع���ة واملن���اخ
Nature، م���ن أج���ل حش���د امل���وارد املي���رة عىل 
أوس���ع نطاق م���ن أجل مواجه���ة التغ���ريات املناخية 
وحتسني س���بل العيش من خالل االستخدام املستدام 
لمل���وارد الطبيعي���ة، وق���د تقدم���ت م���رص مبلف مت 
إع���داده من قبل وزارة التعاون ال���دويل بالرشاكة مع 

البن���ك األورويب إلعادة اإلمع���ار والتمنية وبنك التمنية 
األفري���يق ومجموع���ة البنك ال���دويل، ح���ول املنصة 
 الوطني���ة لملرشوع���ات اخل���راء برناجم “ُن���َويف«.
يش���ار إىل أن جلن���ة من اخلرباء املس���تقلني واملعنيني 
قام���ت بتقي���مي ملفات ال���دول املؤهلة لالس���تفادة من 
املب���ادرة، ومت إع���الن حص���ول م���رص ع���ىل املرتبة 
األوىل بني ال���دول املتقدمة من منطق���ة مشال أفريقيا 
وق���ارة أوروب���ا، مكا ج���اءت من أفض���ل 10 دول من 
 ب���ني 48 دولة تقدمت لملنافس���ة مضن ه���ذه املبادرة.
وأوحضت وزي���رة التعاون الدويل، أن مبادرة صندوق 
االس���تمثار يف املن���ا CIF، هتدف إىل املس���امهة يف 
مواجهة ظاهرة التغريات املناخية والتداعيات النامجتة 
عهن���ا من خالل احلل���ول الصديقة للبيئ���ة، مبا يهسم 
يف جه���ود جه���ود التخفي���ف والتكيف م���ع تداعيات 
التغريات املناخية، وحتس���ني س���بل العي���ش وتعزيز 
 االنتق���ال العادل حن���و التحول األخر واملس���تدام.

حبث وزيرا السياحة املرصي والسعودي 
سبل التعاون املشرتك

عقد أمحد عيىس وزير الس���ياحة واآلثار، 
اجمتاع���ا مع وزير الس���ياحة الس���عودي 
أمحد اخلطيب، ىف اوىل لقاءاته الرمسية 
اليت يعقدها خالل مش���اركته يف بورصة 
 World Travel( لندن الدولية للسياحة
Market (WTM2022 وال���يت انطلقت 
نومف���ر   ٩ ح���ى  وتس���متر  فعالياهت���ا 

اجلاري بالعامصة الريطانية لندن.
حبث الوزيران، تعزيز س���بل التعاون بني 

البلدين يف جمال السياحة واآلثار.
وخالل اللقاء أكد وزير السياحة السعودي 
عىل العالق���ات الوطيدة ال���يت تربط بني 
مرص واململك���ة العربية الس���عودية، مكا 
أش���اد باملقوم���ات الس���ياحية واألثري���ة 
املتنوع���ة اليت تمتتع هبا مرص وبالتطور 

اهلائل الذي تهشده البنية التحتية.

أك���د الدكتور رشيف فاروق رئيس جملس 
إدارة الري���د املرصي عىل أن اس���تضافة 
م���رص ملؤمت���ر األط���راف التفاقي���ة األمم 
املتحدة لتغري املناخ COP27 مبش���اركة 
قادة العامل ومس���ولني رفييع املس���توى 
آالف  جان���ب  إىل  املتح���دة  األمم  يف 
النش���طاء املعنيني بالبيئة من مجيع دول 
العامل يؤكد ع���ىل اهمتام مرص مبواجهة 

التغريات املناخية واحلد من آثارها.
أض���اف ف���اروق أن ثقة املجمت���ع الدويل 
الاكمل���ة يف ق���درة مرص عىل اس���تضافة 
هذا املؤمتر اهلام من أجل حش���د اجلهود 
الدولي���ة للتعامل مع التغ���ريات املناخية 
وآثاره���ا، وط���رح املبادرات يف جلس���ات 
املؤمتر، وبلورة مواق���ف إقلميية ودولية 
مؤثرة للخروج بنت���اجئ معلية جتعل من 
مؤمتر رشم الشيخ عالمة فارقة يف مسار 
تعامل املجمت���ع الدويل م���ع تغري املناخ 
ال���ذي أحضى هي���دد البرشي���ة بأمكلها؛ 
ل���ذا بادر الري���د املرصي باملش���اركة يف 
هذا احل���دث اهلام وتوثيق���ه عر إصدار 
طاب���ع بريد تذاكري حيمل ش���عار احلدث 
وعنوانه، وذلك يف إطار مش���اركة الريد 
املرصي يف مؤمتر األطراف التفاقية األمم 

.COP27 املتحدة لتغري املناخ

التنمية املحلية تعلن اعتماد الكود التصميمي 
والتنفيذي والتشغيلي لألسواق باملحافظات

انطالق املجلس االستشاري ملبادرة 
»شباب بلد« على هامش قمة املناخ

ق���ال وزير التمنية احمللية هش���ام 
آمن���ة إن رئي���س جملس ال���وزراء 
الدكت���ور مصطىف مدب���ويل اعمتد 
تعم���م األدلة التصمميي���ة لإلدارة 
لألسواق/الس���ويقات  احمللي���ة 
باحملافظ���ات وآلية تطبيقها واليت 
متك���ن اإلدارة احمللي���ة م���ن القيام 
بأمعال ختطيط وتصمم األس���واق 
والس���ويقات ع���ىل مس���توى املدن 
والق���رى، موحض���ا أن���ه ميكن من 
خالله قي���ام احملافظة بتقيم مدى 
اس���تيفاهئا لملعاي���ري التخطيطية 
والتصمميي���ة مبا يس���اعد متخذي 
الق���رار ع���ىل حتديد م���دى جدوى 
تطوير األسواق يف ماكهنا أو نقلها 
إىل ماكن آخ���ر، أو اقرتاح إنش���اء 
أس���واق وس���ويقات جديدة لتلبية 
احتياجات الس���اكن والوصول إىل 
الفاعلي���ة والكف���اءة وحتقيق أعىل 

استفادة لتحقيق التمنية.
الدلي���ل  أن  الوزي���ر،  وأض���اف 
اعمت���د عىل مجموعة م���ن األدوات 
واألس���اليب حي���ث ي���وحض اإلطار 
العام للدليل كيفية تطبيقها، وكذلك 

خط���ة العم���ل لتصمم األس���واق/
الس���ويقات من حيث كيفية اختيار 

املوقع واملعايري التصمميية.
وأكد أنه يف ضوء تلكيفات الرئيس 
لالرتق���اء  الس���ييس  عبدالفت���اح 
باخلدمات احمللية وحتسني جودة 
حي���اة املواطن���ني، ويف إطار خطة 
برن���اجم التمنية احمللي���ة بصعيد 
م���رص لتعزي���ز ق���درة احملافظات 
ع���ىل التمنية العمرانية وحتس���ني 
جودة البيئ���ة احلرضية لملواطنني 
ودمع التمني���ة الش���املة، وحتقيقًا 
خلط���ة الدولة للتمنية املس���تدامة، 
م���ن  مجموع���ة  الرن���اجم  يق���دم 
اآلليات الدامعة لالقتصاد احمليل، 
وال���يت تعد حم���ورًا أساس���يًا يف 
معلي���ة التمنية، وخل���ق فرص معل 
مستدامة، ودمع التنافسية، وتمنية 
االقتصاد احمليل، واالرتقاء جبودة 
بيهن���ا  وم���ن  املقدم���ة  اخلدم���ات 
ل���إلدارة احمللية  التصممية  األدلة 

لألسواق/السويقات.

عقد املجل���س االستش���اري ملبادرة 
األمم املتح���دة العاملي���ة يف م���رص 
»ش���باب بلد« اجمتاع���ه األول يوم 
اإلثن���ني )7 نومف���ر) ع���ىل هامش 
مق���ة املناخ يف رشم الش���يخ، وذلك 
يف بداي���ة ممارس���ة مهام���ه جكهة 
مسؤولة عن القرارات االسرتاتيجية 
اخلاص���ة باملبادرة ال���يت متثل أول 
رشاك���ة يف م���رص ب���ني القطاعني 

احلكويم واخلاص والشباب.
اجمتاع���ه  يف  املجل���س  وناق���ش 
عدًدا م���ن القرارات االس���رتاتيجية 
لملبادرة، اليت أطلقت أثناء منتدى 
ش���باب العامل يف رشم الش���يخ يف 
يناي���ر املايض حت���ت رعاية رئيس 
امجلهوري���ة عبدالفتاح الس���ييس، 
املنص���ة  تك���ون  أن  إىل  وت���ح 
الوطنية املستدامة للرشاكء متعددي 
األطراف الذين يعملون معًا لضامن 
أن يك���ون مجيع الش���باب يف مرص 
الذين ترتاوح أمعارمه بني 10 و24 

عاًم���ا إما مجسل���ني يف التعلم، أو 
موظفني، أو لدهيم املهارات الاكفية 
للتوظي���ف، أو لدهيم ف���رص ريادة 
أمعال، ويش���اركون بشلك إجيايب 

يف املجمتع حبلول عام 2030.
وي���رأس املجل���س االستش���اري لك 
م���ن الدكتورة رانيا املش���اط وزيرة 
إيلينا  والس���يدة  ال���دويل  التعاون 
بانوفا املمثل املق���م لألمم املتحدة 
مش���اركني،  كرئيس���ني  م���رص  يف 
مه  عض���وا   11 املجل���س  ويض���م 
وزي���ر  طلع���ت  مع���رو  الدكت���ور 
االتص���االت وتكنولوجيا املعلومات 
والدكت���ور أرشف ص���ي وزي���ر 
الش���باب والرياضة والدكتورة رشا 
راغ���ب املدير التنفي���ذي لألاكدميية 
الوطني���ة للتدريب ممكثلني للجانب 
احلك���ويم، ولك م���ن مرين���ا عارف 
مدي���ر ع���ام مايكروس���وفت م���رص 
واملهندس دمحم الس���ويدي رئيس 

جملس إدارة احتاد الصناعات.

رضوى عبداهلل

ترقب األوس���اط االقتصادية ، وخباصة قطاع املقاوالت 
، إق���رار جملس النواب لقانون التعويضات ، بعد موافقة 
جملس الشيوخ هيلع ، حيث هيدف الترشيع اجلديد  إىل 
متكني احلكوم����ة م�ن تطبيق أحام����ه ف�ي لك الفرات 
ال���يت حت���دث فهي����ا زي����ادة يف األس���عار ناجت�ة ع�ن 
قرارات اقتصادي���ة، وع�دم قرص أحام�ه عل�ى معاجل�ة 
األوض���اع االقتصادي���ة احلادث�ة ع���ام 2016، والعمل 
عل�ى معاجل�ة الفجوات المتويلي�ة، وحل مش���لكات تدفق 
الس���يولة النقدي�ة وحتديد كيفية التعام�ل مع  تلك األزم�ة 
واحتواهئ����ا بغرض حتقي���ق انضباط الس���وق وإتاح�ة 
م�واد البناء بالقدر الذي ميكن قطاعات السوق املختلف�ة 
م�ن اس���مترار معلها، فضاًل عن احلفاظ عىل قطاع�ات 
الس����وق املختلف�ة م�ن االس���تزناف الن���اجت عن ارتفاع 
األس���عار م�ؤخرا، وحتقيق�ا ل�ض�امن وف����اء املتعاقدين 
بتنفيذ األمع�ال أو تقدمي اخلدمات أو توريد املهم�ات مب�ا 

يس�امه يف إجناز املرشوعات القومية.
ووافق جملس الشيوخ  مؤخرا  عىل مرشوع قانون ُمقدم 
من احلكومة بتعديل بعض أحام قانون تعويضات عقود 
املقاوالت والتوريدات واخلدمات العامة والقانون الصادر 
به رمق 84 لسنة 2017، عىل أن يمت إبالغ جملس النواب 

برأى جملس الشيوخ، فميا انهى إليه بشأن القانون.
ويأىت م���رشوع القانون ىف ضوء تب���ى الدولة لربناجم 
اإلص���الح االقتص���ادي، الق���امئ ع���ىل مجموع����ة م�ن 
اإلصالح���ات اهليلكي����ة اجلذرية لدمع من����و اقتصادي 
ق�وى ومس���تدام هذا اإلص�الح م�ن ش�أنه تعزيز قدرهتا 
عىل الصم���ود ىف مواجه����ة التداعي���ات االقتصادية، 
حيث اكن الب���د من معاجلة آثار تعديل س���عر الرصف 
وم�ا أعقب�ه م�ن ق�رارات أثرت س���لبا عىل أسعار العقود 
املربمة بش���لك خارج عن إرادة ك�ل م�ن املتعاقد واجله�ة 
اإلداري���ة، وذلك حىت تمتك���ن من حتقيق ع���دة أهداف 
مهن���ا رسعة االنهاء م���ن املرشوع���ات الوطنية حرصا 
ع���ىل اقتصاديات مجيع القطاع���ات وتنفيذ خطة التمنية 
الش���املة اليت تنفذه���ا الدولة واحلفاظ ع���ىل العاملني 
بقطاع���ات الدول���ة واحلفاظ ع���ىل الطبق���ة الادحة ىف 
املجمتع املرصي ومعاجلة اآلثار السلبية اليت نتجت عن 

احلرب الروسية األوكرانية.

وذك���رت اللجن���ة املش���ركة يف تقرير هلا أن���ه  نتيج�ة 
لت�داعي���ات جاحئ�ة كورون����ا واآلث�ار الس���لبية املرتب�ة 
عل����ى احل�رب “الروس���ية األوكرانية” ع���ىل االقتصاد 
العامل���ي واإلقليمي واحملىل فق���د رأت احلكوم�ة إجراء 
تعدي���الت عىل القانون رمق )84( لس���نة 2017 -القامئ 
- حىت يصب���ح قانونا دامئ�ا وق�اباًل لتفعيل التعويضات 
ىف عقود املقاوالت والتوريدات واخلدمات العامة ىف لك 

الفرات وليس استثنائيا لفرة زمنية حمددة.
ونص���ت املادة “1” من م���رشوع القانون وفقا ملا انهت 
الي���ه اللجنة عىل أن تنش���ا جلنة تمس���ى اللجنة العليا 
للتعويض����ات يكون مقره���ا وزارة اإلس���ان واملرافق 

واملجمتعات العمراني�ة.
ونس���ب  وض�واب���ط  أس����س  حتدي����د  يف  وختت���ص 
التعويض�ات ع�ن األرضار الناشئة للقرارات االقتصادية 
الص���ادرة ىف أي م���ن الفرات اليت يص���در بتحديدها 
ق���رار من جملس الوزراء بن���اء عىل عرض اللجنة والىت 
يرتب علهي���ا االخالل بالتوازن امل���ايل لعقود املقاوالت 
والتوري���دات واخلدم���ات العامة الس���ارية خ���الل تلك 
الفرات الىت تكون الدولة أو أى م�ن الرشاكت اململوك�ة 

هل�ا أو أى م�ن األخشاص االعتباري�ة العام�ة طرفا فهي�ا 
وذل�ك ع�ن األمع�ال املنفذة ب���دءا من تارخي بداية الفرة 
وحىت هناية تنفيذ العقد وذلك لكه ما مل يكن التأخري ىف 

التنفي�ذ لس�بب يرجع إىل املتعاقد.
وتضمن القان���ون أيضا، النص عىل اس���مترار اللجنة 
العلي���ا للتعويضات ىف تلىق وحف���ص طلبات التعويض 
عن االرضار الناشئة عن القرارات االقتصادية الصادرة 
ىف الف���رة من 2016/3/1ح���ىت 2016/12/31 والىت 
ترتب علهي���ا االخالل بالت�وازن امل���ايل لعقود املقاوالت 
والتوريدات واخلدمات العام�ة الس�ارية خالل تلك الفرة، 
والت�ى تك�ون الدول���ة أو أى م�ن الرشاكت اململوك�ة هل�ا 
أو أى م����ن األخشاص االعتباري����ة العام�ة طرفا فهي�ا، 
وذل����ك ع�ن األمع�ال املنفذة ب�دا م�ن 2016/3/1 وحت�ى 
هناي����ة تنفيذ العق����د م�ال�م يك�ن الت�أخ���ري ىف التنفي�ذ 

بس�بب املتعاقد.
حراك صنايع 

  املهن���دس حازم اجلندى عضو جلنة الصناعة مبجلس 
الش���يوخ ومس���اعد رئيس حزب الوفد، يؤكد أن مرص 
تهشد ح���رااك صناعي���ا يف الفرة األخ���رية موحضا 

أن الربمل���ان بغرفتيه قدم عددا م���ن الترشيعات مؤخرا 
اليت متثل حوافز لدفع االس���تمثار وتجشيع املستمثرين 

احملليني واألجانب.
وقال اجلن���دى،  إن  مرشوع قان���ون التعويضات الذى 
وافق هيلع املجلس مؤخ���را ميثل نقلة نوعية يف التعامل 
م���ع الرشاكت والقط���اع اخلاص يف م���رص، الفتا إىل 
أن تعوي���ض الرشاكت ومس���اعدهتا يف ظ���ل الظروف 
االقتصادية اليت مير هب���ا العامل أمر رضوري وحيمت، 
ومن مث توجهت احلكومة بتقدمي مرشوع القانون ووافق 

هيلع جملس الشيوخ مؤخرا.
وذكر عضو جلنة الصناعة مبجلس الش���يوخ، أن اللجنة 
اس���تقبلت منذ أيام م���رشوع قانون آخ���ر خاص مبنح 
تراخيص املنش���آت الصناعية غري املرخص هلا، وطلبنا 
من احلكومة بيانات عن أعداد هذه املرشوعات واملنشآت 
قبل إقرار القانون، الفت���ا إىل أن املرشوع اجلديد يتيح 
هليئة التمنية الصناعية منح تراخيص مدهتا 3 سنوات، 
ب���دال من عام واح���د وفقا ملا هو معمول ب���ه يف القانون 

احلايل.
ولف���ت اجلندى، إىل أن احلكومة تقدم���ت أيضا بتعديل 
لقانون االس���تمثار يف حماولة مهنا للقضاء عىل الروتني 
والبريوقراطية وتجشيع رجال األمعال يف احلصول عىل 
الراخي���ص الالزمة يف أرسع وق���ت، موحضا أنه من 
الواحض أن تجشيع الصناعة واالستمثار سيكون شعار 

امجلهورية اجلديدة خالل الفرة املقبلة.
 و أعل���ن النائب أمحد القناوي عضو جملس الش���يوخ 
عن تنس���يقية ش���باب األحزاب والسياس���يني، املوافقة 
عىل تقرير جلنة اإلس���ان مبجلس الشيوخ، خبصوص 
م���رشوع قانون بتعديل بعض اح���ام قانون تعويضات 
عقود املقاوالت والتوري���دات واخلدمات العامة والقانون 

الصادر به رمق 84 لسنة 2017 .
وق���ال عض���و جملس الش���يوخ عن تنس���يقية ش���باب 
األحزاب والسياس���يني  إن  التعديل يضمن االس���تدامة 
يف التعويضات يف قطاع املق���اوالت، وهو قطاع حيوي 
يرت���ب هيلع إجنازات كثرية تتعلق بالبنية األساس���ية”، 
وَأض���اف خ���الل اجللس���ة العامة: “مك���ا ينعكس عىل 

معدالت التشغيل يف الفرة احلالية”.

وزيرة البيئة تطلق مركز االستدامة بالتعاون مع 
COP27 القطاع اخلاص على هامش

مصر واألرجنتني تبحثان تكثيف التعاون 
املشترك يف املجال الزراعي

أطلقت يامسني ف���ؤاد وزيرة البيئة 
املنس���ق الوزاري ومبع���وث مؤمتر 
املن���اخcop27، نياب���ة ع���ن رئيس 
جمل���س الوزراء، مركز االس���تدامة، 
ش���نايدر إلكرتيك، وذلك عىل هامش 
املناخ cop27 املنعق���د  مؤمت���ر 
مبدينة رشم الش���يخ حبضور خالد 
فودة حمافظ جنوب س���يناء، واكمل 
الوزي���ر وزير النقل وم���ارك باريى 
الس���فري الفرن���يس، وخال���د عباس 
نائ���ب وزي���ر االس���اكن والرئي���س 
التنفيذي لرشك���ة العامصة اإلدارة 

اجلديدة.
وأك���دت وزي���رة البيئ���ة واملنس���ق 
املناخ،  ال���وزاري ومبعوث مؤمت���ر 
أن إط���الق مرك���ز االس���تدامة يؤكد 
أن الدولة املرصي���ة باكفة أجهزهتا 
تع���ي مناذج تنفيذي���ة للعامل عىل 
آلثار  للتص���دي  املس���تويات  اكف���ة 

املناخي���ة ومهنا اجلهود  التغريات 
املرصي���ة لترسي���ع وت���رية العم���ل 
املن���ايخ م���ن خ���الل دجم وإرشاك 
القط���اع اخلاص والعام، وفقًا لبيان 

حصيف.
وأضاف���ت، أن احلكوم���ة املرصي���ة 
تقدم هذا المن���وذج للقطاع اخلاص 
الوط���ي ال���ذي ي���يع مس���وليته 
البيئي���ة والذي قرر الب���دء بالتنفيذ 
سواء اكن ىف قطاع الطاقة واالنتقال 
إىل الطاقة الصديقة للبيئة واتاحة 
الفرص���ة للتدري���ب ورف���ع ال���ويع 
املعرفة  قاعدة  لتوس���يع  والرشاكت 
لدى الشباب بالعالقة التبادلية بني 
تغري  والتمنية وماكحفة  االستدامة 

املناخ.

حبث الس���يد القصري وزير الزراعة 
وخ���وان  األرايض،  واس���تصالح 
خوس���يه وزي���ر الزراع���ة وال���روة 
بدول���ة  والمسكي���ة  احليواني���ة 
األرجنتني، سبل تكثيف التعاون يف 
املجال الزرايع والقطاعات املرتبطة 
به بني البلدي���ن، وذلك خالل زيارته 
لرشم الشيخ لملشاركة يف فعاليات 

. COP27�مؤمتر األطراف ال
واس���تعرض اجلانب���ان اإلماكنيات 
الزراعي���ة  والتقني���ات  املتاح���ة 
بالبلدي���ن وال���يت ميك���ن أن تع���زز 
عالقات التعاون املش���رتك، استناًدا 
إىل التجارب الناحجة اليت ميتلكها 
ال���زرايع  القط���اع  يف  اجلانب���ني 
م���ن خ���رات واس���عة، خاص���ة يف 

جمال الب���ذور والتقاوي والتصنيع 
الزرايع.

وأك���د اجلانب���ان إماكني���ة التعاون 
احلديث���ة  التقني���ات  جم���االت  يف 
املس���تخدمة يف الزراع���ة واليت من 
ش���أهنا احملافظ���ة ع���يل خصوبة 
الكربون  امتص���اص  وزيادة  الرتبة 
اجلوي فضاًل عن التعاون يف جمال 
وتطويرها  الزراعي���ة  التعاوني���ات 
وحتدي���ث ترشيعاهتا واالس���تفادة 
ه���ذا  يف  األرجنتيني���ة  بالتجرب���ة 
الش���أن، كذلك يف جمال االس���زراع 
المس���ي واالس���تفادة من اخلرات 
املرصي���ة يف هذا القط���اع احليوي 
اخلدم���ات  جم���ال  يف  والتع���اون 

البيطرية.

أص���در جه���از تمني���ة املرشوعات كتي���ب بعنوان 
»خط���وات للتحول األخر«، وذل���ك عىل هامش 
اس���تضافة م���رص ملؤمت���ر األط���راف التفاقي���ة 
األمم املتح���دة لتغ���ري املن���اخ COP 27 واملنعقد 
حالي���ا مبدين���ة رشم الش���يخ، تضم���ن الكتي���ب 
التوجهات االس���راتيجية للجهاز لملس���امهة يف 
احلف���اظ عىل البيئ���ة ودمع وتجشي���ع املرشوعات 
املرتبط���ة باحلف���اظ ع���ىل البيئة وإتاح���ة خمتلف 
أوجه ال���دمع امل���ايل والف���ي للش���باب الراغبني 
 يف إقام���ة مرشوع���ات صغ���رية صديق���ة للبيئة.
وقد أص���در اجلهاز الكتيب بالتع���اون مع برناجم 
األمم املتحدة االمنايئ، ليمت عرضه باللغة اإلجنلزيية 
يف فعاليات مؤمتر املناخ COP 27 أمام ضيوف 
املؤمتر م���ن ممثيل احلكوم���ات ومنمظات املجمتع 
املدين واجله���ات وامجلعيات العاملية املعنية بالبيئة 
وكذلك أمام ممثيل الكيان���ات االقتصادية وجهات 
المتويل الدولية، وذلك للتعرف عىل دور جهاز تمنية 
املرشوعات املتوس���طة والصغرية ومتناهية الصغر 
واس���راتيجيته اليت هت���دف للحفاظ ع���ىل البيئة 
واملوارد الطبيعية وأوجه التنسيق مع برناجم األمم 
املتحدة االمناىئ للعمل عىل دمع ومتويل األنش���طة 

االقتصادية ال���يت ترايع املعاي���ري البيئية العاملية 
وأهداف التمنية املستدامة.

ويب���دأ الكتيب مبقتطفات م���ن ترصحيات الرئيس 
عبدالفتاح الس���ييس رئيس امجلهورية يف خمتلف 
احملافل الدولية واليت تن���اول خالهلا رؤية الدولة 
املرصي���ة جتاه قضاي���ا املناخ والتحدي���ات البيئية 
الراهن���ة واس���راتيجية حتقي���ق أه���داف التمنية 
املستدامة، مكا تناول الكتيب خطط معل اجلهاز يف 
جمال دمع املرشوعات الصديقة للبيئة ومناذج من 
املرشوع���ات املمولة بالفعل، ومن أمهها مرشوعات 

إنشاء وحدات إنتاج الغاز احليوى.

جهاز تنمية املشروعات يصدر كتيبا عن املشروعات 
البيئية التي ميولها للشباب

داليا احمد

وزير الزراعة يصدر تعليمات بتوفير مدخالت اإلنتاج وإعالن أسعار األسمدة بأماكن ظاهرة

ُنَويفيِّ يفوز باملركز األول على شمال إفريقيا وأوروبا 
ضمن مبادرة صندوق االستثمار يف املناخ

   تقرير دولي : التغيرات المناخية تهدد حياة 36 مليون شخص 
في  شرق أفريقيا.. ودول القارة السمراء تترقب وفاء المتعهدين 

بالتمويل للتخفيف من آثار األزمة

احلكومة تعزز اإلصالحات الهيكلية يف قطاع املقاوالت بتعديل قانون التعويضات

القيادة المصرية  تستعرض أمام العالم فى cop27 تداعيات التغير 
المناخي على أكثر مناطق العالم تأثًرا بالمناخ

تفقد س���عيد ص���احل مستش���ار وزي���ر الزراعة 
واس���تصالح األرايض، األصول التابعة للوزارة 
مبركزي كوم أوش���مي وطامي���ة مبحافظة الفيوم، 
يرافق���ه وكي���ل وزارة الزراع���ة، ومدي���ر مديرية 

اإلصالح الزرايع باحملافظة.
وق���ال ص���احل إن ذلك ي���أيت تنفي���ذا لتوجهيات 
القصري وزي���ر الزراعة واس���تصالح األرايض 
برورة العمل عىل تفقد مجيع األصول اململوكة 
لل���وزارة وبيان اجل���دوى االقتصادي���ة هلا عىل 
الطبيعة، وحتقيقها للعائد االقتصادي املناس���ب، 
لوضع اآللي���ات واإلجراءات الكفيلة برفع كفاءهتا 

وتش���غيلها بشلك اقتصادي يتناسب مع مانها 
س���واء عقارية أو منقولة سواء اكنت مزارع إنتاج 
نبايت أو حي���واين أو حمطات ميكن���ة زراعية أو 

حمطات حبثية.
ومشل���ت الزي���ارة تفق���د مزرعة قط���اع اإلنتاج 
ومع���رصة الزيت���ون، بك���وم أوش���مي، والبال���غ 
مس���احها حوايل 382 فدان���ا، فضال عن زيارة 
مرشوع البيض اخلايل من املس���ببات املرضية، 
وامجلعي���ات التعاونية الزراعية بقرص رش���وان 
ومجعية كف���ر حمفوظ لإلصالح الزرايع، فضال 
عن مبى اإلدارة الزراعية، ومشتل وحمطة امليكنة 
الزراعية بطامي���ة، كذلك مرشوع تمسني العجول 

التاب���ع لإلصالح ال���زرايع، والذي يضم حوايل 
125 رأس ماشية.

وأكد صاحل رضورة رصف املقررات من األمسدة 
وفق���ا للتعلميات الص���ادرة يف هذا اخلصوص، 
فضال عن التنس���يق مع البنك الزرايع املرصي 
يف ه���ذا الش���أن لوصول الدمع إىل مس���تحقيه 
حم���ذرا من التالع���ب يف رصف تل���ك املقررات 

وخمالفة التعلميات.
وأش���ار إىل تعلميات وزير الزراعة واس���تصالح 
األرايض، ب���رورة التيس���ري ع���ىل املزارعني، 
وتوفري مجيع مس���تلزمات اإلنتاج الزرايع هلم، 
فضال عن اإلعالن عن أسعار األمسدة يف لوحة 

اإلعالنات ووضعها مبان ظاهر.
وأكد مستش���ار الوزير لملتابع���ة رضورة العمل 
عىل رفع كف���اءة األصول للوص���ول إىل حتقيق 
العائ���د االقتص���ادي الع���ادل وذلك باس���تغالل 
مجيع املس���احات اخلالية واملساحات البينية بني 
الزراع���ات وكذا رفع مجي���ع املخلفات والتخلص 
مهنا بطري���ق حصية وكذا رسع���ة التخلص من 
مجي���ع الس���يارات أو املع���دات املهالك���ة وفقا 
للضواب���ط واالس���تفادة م���ن املس���احات ال���يت 
تش���غلها، الفت���ا إىل أن تلك الزيارات مس���مترة 
للتأك���د عىل الطبيعة من تش���غيل مجيع األصول 

بطريقه اقتصادية وحتقق العائد العادل.

مصر تضع »قضايا أفريقيا« فى قلب االهتمام العاملي 

شيماء مرسي

عالء حسن

   مجلس الشيوخ يقر التعديالت ويؤكد :  نقلة نوعية فى التعامل 

مع الشركات والقطاع الخاص بمصر
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ورقة بردى
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 هوام���ش عدة عيل دفرت احلدث امله���م والتارخيي ميكن رصدها ، 
تأكيدا عيل أن القيادة املرصية حجنت مبهارة يف اصطياد عرشات 
العصاف���ر حبجر القم���ة ،  يف مقدمهتا مكا قلن���ا التنظمي اجليد 
، وثانهي���ا ارتب���اط امس مرص ومقة املناخ هبا بالن���داء الذي أطلقه 
الرئيس عبد الفتاح السييس بامس لك شعوب األرض لوقف احلرب 
الروس���ية األوكرانية ، بس���بب تأثراهتا املدمرة عيل كوكب األرض 
، أم���ا ثالهثا فهو امجاع لك املش���اركني عيل رضورة أن تكون مقة 
رشم الش���يخ يه مقة التنفيذ لتعهدات الدول واملؤسس���ات الدولية 
الكربى بش���أن مواجهة تأثرات تغر املن���اخ ، وأخرا وليس آخرا 
جناح مرص وقيادهتا يف اجهاض حماوالت إفشال وإفساد املؤمتر 
ال���دويل ، وليس أدل عيل ذلك  من اس���تضافة م���رص لكبار قادة 
ومس���ويل العامل ويف مقدمهتم الرئيس األمرييك بايدن ، يف وقت 
اكن البع���ض يتومه فيه أن مرص معرضة للفوىض بس���بب دعوات 

التخريب والفوىض يف 11 /11 واليت فشلت فشال ذريعا .
تنظمي مهبر وماكسب مرصية 

النجاح الكبر لتنظمي مقة املناخ  COP 27 مبدينة رشم الش���يخ،  
هو نتاج معل فرتة طويلة جدا بالدولة املرصية،  واملؤسس���ات اليت 
تعم���ل باكمل قوهتا منذ عام اكمل وأكرث، ب���دأت منذ ما قبل القمة 
املاضي���ة ، بفضل اجلهد الذى قدمه الرئيس عبد الفتاح الس���ييس 
والدبلوماس���ية املرصية لوضع قضية التغر املنايخ وحقوق القارة 
االفريقي���ة موض���ع االهمتام، حي���ث رفعت مرص ص���وت إفريقيا 
بش���ل كبر جدا، ومت التوصل إىل اتفاق للدول النامية، واألفريقية 
،ولعبت مرص دورا مهام يف القمة السابقة يف توضيح هتديد أزمة 
التغ���ر املنايخ ليطال الناجت احملىل للدول األفريقية األكرث عرضة 
لتداعيات األزمة، وتواجه ظاهرتا اجلفاف والتصحر وتواجه خماطر 
بسبب تآلك السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر، وفازت بتنظمي 
القمة بناء عىل التصورات الواقعية والتحراكت الواسعة واملبادرات 
اليت مت تنفيذها يف الداخل مضن اسرتاتيجيات وىف اخلارج عىل 
مس���توى الدول والرؤس���اء.  واحلضور الكثيف لملنمظات الدولية 

واملناخية واألحزاب والتيارات املختلفة ومؤسسات المتويل.
واكن التنظ���مي احملرتف للقمة احلالية، اكش���فا ع���ن اجلهود اليت 
تقف وراء هذا التنظمي، وأيضا القضايا واملبادرات اليت مت طرحها 
بص���ورة متكن م���ن التوصل اىل توصي���ات متوازن���ة ومرنة قابلة 
للتطبي���ق، فضال عن طرح بدائل، من خالل تقدمي اخليارات املتنوعة 
أمام دول العامل ومؤسس���ات المتويل. ومت تقدمي تصورا يوسع من 
القدرة عىل االستفادة العاملية من متويالت املناخ، اليت تتجاوز دمع 
التكيف بالنسبة للدول اليت متارس أنشطة ملوثة، اىل دمع  أنشطة 
التخفي���ف من تأثرات التغر املنايخ، ومهنا مرص اليت تس���تمثر 
منذ س���نوات يف األنشطة الصديقة للبيئة يف جماالت النقل والطاقة 
املتج���ددة وتنقية املياه.من خالل  اس���رتاتيجية املناخ 2050، اليت 
تنقس���م إىل قطاعات النقل النظيف وحتلية املي���اه وتوليد الكهرباء 
م���ن الرياح والمشس، والطاقة اخل���راء، املرشوعات لدهيا جفوة 
متويلي���ة يفرتض توفرها، وتأىت منصة »ُنَوىف« اليت تتضمن طرق 
توفر من���ح ومتويالت ميرسة ودمعا فنيا لملرشوعات، وىه متاحة 

للقطاع اخلاص، وتتضمن مبادلة ديون من بني دورها.
وتعم���ل  الدولة املرصية بإخ���الص حقييق، لقضية التغر املنايخ، 
وس���عت بش���ل متوازن إلقناع االطراف الفاعلة وال���دول الكربى 
بتقدمي تعهدات مهمة واس���تعداد للتعامل من خالل مسارات معلية 
ل���دمع مواجهة التغر املن���ايخ ،  من خ���الل دمع التكيف، وقبول 
الصيغة ال���ى قدمهتا م���رص بالبدائل للتخفي���ف والتفاعل ،  أما  
ماكس���ب القمة ، فهي ماكس���ب ألفريقيا ومرص ىف تعهدات حترك 

التقاعس السابق جتاه تنفيذ التعهدات .
وق���د أعلنت مرص  مبكرا عن االس���رتاتيجية الوطنية ملواجهة تغر 
املن���اخ« والى أكد الرئي���س ان الدولة تعمل ب���دأب عىل اإلرساع 
م���ن وترة التح���ول األخر والربن���اجم الوطين لالس���تمثار ىف 
مرشوعات املي���اه والطاقة والغذاء »نوىف«، لتعزيز االس���تمثارات 
اخلراء، واقرتح اإلعالن عن املزيد من املسامهات احملددة وطنيا 
ورفع مطوح االس���رتاتيجيات خلف���ض االنبعاثات وإطالق مبادرات 
مطوحة وفعالة مجتع لك الفاعلني حول أهداف واحضة ىف التكيف 
والمتوي���ل، وان  ما تهشده مرص الي���وم، من حتول حنو االقتصاد 
األخ���ر منخفض االنبعاثات، ىف لك املج���االت هو ترمجة معلية 

مل���ا نادت ب���ه ، من رضورة التنفيذ الفع���يل عىل األرض وخر 
دلي���ل عىل أن األمل ىف التغل���ب عىل حتدى تغر املناخ، ال 

يزال قامئا، إذا ما توافرت اإلرادة والعزمية  ، وهو امر 
يدخل يف فتح ب���اب مرن لىك تقدم الدول الصناعية 

تعهداهتا.
وجبان���ب هذه املاكس���ب العملي���ة فإن جناح 

التنظ���مي ، هو هش���ادة للدولة ولش���باب 
الربناجم ال���رائيس للتدريب مبا يؤكد 

بع���د نظر الره���ان علهي���م من قبل 
الرئيس الس���ييس والدولة، وهؤالء 
ميك���ن ان يكونوا قاع���دة ملضاعفة 
اعداد وكوادر ادارية مهمة وواجهة 
مرشف���ة للدولة ، فين���ا يتعلق بعمل 

الفريق والس���ى مع���ا. وميكهنم ان 
يدربوا كوادر اخرى تضع الشباب ىف 

ماكهنم املناسب.
  هناك ماكس���ب  أخري أيضا ، تمتثل يف أن 

املؤمت���ر قدم دعاية س���ياحية ال تقدر  مبال لرشم 
الش���يخ ومرص، جبانب العوائد املبارشة ،  وهو أمر 

يتوق���ع  أن  توظفه املؤسس���ات الس���ياحية بالقدر الذى 
جيعل العوائد متناسبة مع االماكنات الضخمة، ورمبا يكون 

قطاع الس���ياحة حباجة لدراس���ة التجربة والتفاعل معها داخليا 
وخارجيا، وليس فقط اجلهات الرمسية لكن لك اجلهات اليت تعمل 
وتس���تمثر ىف الس���ياحة  ، وأيضا فميا يتعلق بس���ياحة املؤمترات 

الدولية الكربى ، تنظميا وتنفيذا.
  م���رص ف���ازت بتنظميها ه���ذا املؤمتر  برصيد إض���ايف من الثقة 
الدولي���ة واإلقلميية، جبانب الرصيد الس���ابق، بفضل قدرهتا عىل 
تقدمي منوذج متوازن وخملص أمام العامل، وهو منوذج اطاح بأوهام 
ورهانات فاش���لة ىف ع���دم  قدرة الدولة املرصية ع���يل القيام بتلك 

املهمة .
نداء القمة 

خ���الل لكمة الرئيس عبد الفتاح الس���ييس  أم���ام مقة املناخ اكنت 
هناك  الكثر من الرسائل اهلامة إلنقاذ األرض من احلرب والتلوث، 
وأن الكرة األرضية تواجه خطرا حقيقيا، يف ظل التغرات املناخية 
واحلرب مع رضورة االنتقال من الوعود واللكام إىل الفعل ومحتيل 
الدول الكربى مس���ولية التعاون ملواجهة تغ���رات املناخ يف ضوء 
مهمة إنقاذ األرض، والدولة املرصية طرحت بدائل للحلول املطروحة 
يف مق���ة املناخ ملواجهة تداعيات التغ���رات املناخية، ويه مبادرات 
مرصي���ة خالصة تتضم���ن كثر م���ن البدائل بالنس���بة للمتويالت 
واحللول، ومبادرة حياة كرمية أفريقيا.و محتيل الدول مس���وليهتا 
والتح���رك يف ه���ذا األم���ر بطريقة مرن���ة، وهذه سياس���ة خارجية 
مرصية أثبتت جناحها عىل مدى سنوات، وأنشطة الطاقة املتجددة 
والتح���ر إىل األخر ال تس���امه فقط يف ختفي���ض االنبعاثات 
احلرارية ولكن ترفع أيضا من قمية اجلزء اإلجيايب يف هذا األمر.
 الرس���الة األمه وال���يت تلقفهتا لك وس���ائل اإلعالم ح���ول العامل 
، متثل���ت يف  دعوة الرئي���س عبد الفتاح الس���يىس لوقف احلرب 
الروس���ية – األوكرانية، ىف ظ���ل األزمة الكبرة ال���ى تواجه دول 
العامل، مشرا إىل أنه يوجه نداء من مؤمتر املناخ ىف رشم الشيخ، 
“لوق���ف هذه احلرب ال���ى تعاىن مهنا الكثر من ال���دول”، ومنوها  

إىل أنه “مستعد للعمل عىل إهناء هذه احلرب وإيقافها«.
وقال الرئيس الس���ييس: “حنن كدول اقتصادها مش قوي.. عانت 

إثارة ليشء آخر ميثل إثارة وانتقاص للجهد القامئ من مقة املناخ .
القاهرة وواشنطن ..عالقات اسرتاتيجية 

مضن فعاليات مقة املناخ وعيل هامهشا ، اس���تضافت مدينة رشم 
الش���يخ عددا من الفعاليات اليت اكن حموره���ا العالقات املرصية 
األمريكية ، فالرئيس األمرييك جو بايدن زار املدينة لملش���اركة يف 
مق���ة املناخ وأليق لكمة هبا ، مكا عقد الرئيس الس���ييس مباحثات 
مع نظ���ره األمرييك تناولت تطورات العالق���ات الثنائية والقضايا 
اإلقلميي���ة والدولي���ة ذات االهمتام املش���رتك ، حيث ق���ال الرئيس 
األمري���يك، جو بايدن، إن م���رص يه »أم الدنيا« ويه أكرث ماكن 
النعق���اد مقة املناخ ك���وب 27، وأمتىن من ه���ذه الزيارة أن تصبح 

العالقات أقوى من املايض«.
وقدم بايدن الش���كر إىل السلطات املرصية عىل الوساطة واجلهود 

املبذولة لوقف القتال يف قطاع غزة.
وعن احلرب الروس���ية األوكرانية، قال إن »مرص حتدثت بقوة عن 

احلرب يف أوكرانيا واكنت الوسيط الرئييس يف غزة«.
مكا مث���ن الرئيس بايدن قوة ومتانة العالق���ات املرصية األمريكية، 
مؤك���دًا عىل أن الواليات املتحدة تعترب م���رص صديقًا وحليفًا قويًا 
تعول هيلع يف املنطقة، معربًا عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور 
املش���رتك حول مجيع القضايا اإلقلميي���ة والدولية، وذلك يف ضوء 
الثقل الس���يايس الذي تمتتع به م���رص ودورها املزتن يف حميطها 
اإلقليمي، وإهساماهتا بقيادة  الرئيس يف حتقيق االس���تقرار لاكفة 

شعوب املنطقة.
كذلك اكن هناك نش���اط مكثف لرئيس���ة جملس الن���واب األمرييك 
نانيس بيلويس والوفد املرافق هلا ، ، والذى مض عددًا من رؤس���اء 
اللجان املختلفة واألعضاء مبجلس النواب ،  حيث استقبلها الرئيس 
السييس ، وقال املتحدث بامس الرائسة املرصية،   إن »اللقاء هشد 
عقد جلس���ة منفردة مع بيلويس أعقبهتا جلس���ة مباحثات موسعة 
مض���ت الوف���د املرافق هلا، حيث رحب الرئيس  الس���ييس  بزيارة 

رئيسة جملس النواب األمرييك والوفد إىل مرص«.
وأضاف البيان أن الس���ييس “أكد اس���رتاتيجية العالقات املمتدة 
منذ عقود بني مرص والوالي���ات املتحدة، وحرص مرص عىل تعزيز 
تل���ك العالقات بل جوانهبا، وذلك يف إط���ار من االحرتام املتبادل 
واملصلحة املش���رتكة، الس���ميا يف ظل الواق���ع اإلقليمي املضطرب 
يف املنطق���ة وما يفرزه من حتديات متصاع���دة، وعىل رأهسا عدم 
االس���تقرار وخط���ر اإلرهاب فضال ع���ن التداعيات الس���لبية عىل 
االقتصاد وأم���ن الطاقة والغذاء اليت س���ببهتا العديد من األزمات 
العاملي���ة املتالحقة وع���ىل رأهسا جاحئة كورونا واألزمة الروس���ية 

األوكرانية، وهو ما يستديع التاكتف ملواجهة تلك التداعيات«.
وتابع البي���ان أن الرئيس  أكد  أيضا حرصه عىل التواصل الدامئ 
مع قي���ادات الكوجنرس، وذلك يف إطار التنس���يق والتش���اور بني 
البلدي���ن الصديقني إزاء خمتلف القضايا ذات االهمتام املش���رتك، 
مس���تعرضا اجلهود اليت تبذهلا مرص يف جمال ماكحفة اإلرهاب 
والفكر املتطرف، ومؤكدا اس���مترار مرص يف تلك اجلهود ملاكحفة 
الفك���ر املتطرف احملرض ع���ىل العنف والدم���ار والتخريب وهدم 

الدول.
كذل���ك هش���د اللقاء   ح���وارا مفتوحا بني الرئي���س وأعضاء الوفد 
األمرييك، حيث حرص أعضاء الوفد عىل االس���متاع إىل تقديرات 
الرئيس بش���أن خمتلف القضايا اإلقلميي���ة والدولية، وعىل رأهسا 
جه���ود ماكحفة اإلره���اب عىل مدار الس���نوات املاضية يف مرص، 
فض���ال ع���ن تطورات خمتل���ف األزم���ات القامئ���ة يف املنطقة ويف 
مقدمهتا ليبيا والمين وس���وريا، وما تبذله م���رص من جهود حثيثة 
للتوصل لتس���ويات سياس���ية لتلك القضايا، حيث أكد الرئيس أن 
حلها يمتح���ور حول إهناء التدخ���ل األجنيب وتواجد امليليش���يات 
املسلحة وامجلاعات املتطرفة، وذلك بالتوازي مع دمع مفهوم الدولة 

ومؤسساهتا وحكوماهتا املركزية وجيوهشا الوطنية  .
وذكر بيان الرائس���ة املرصية أن “الس���ييس رشح الوضع الراهن 
لقضية س���د الهنضة، ردا عىل استفس���ارات بع���ض األعضاء من 
الوف���د، مؤكدا عىل املوقف الثاب���ت من رضورة الوصول إىل اتفاق 
قانوين ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك لتحقيق مصلحة مجيع 

األطراف واحلفاظ عىل األمن املايئ املرصي«.
وأضاف البيان: “مكا تناول اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية، 
حيث أكد الرئيس موقف مرص الثابت يف هذا اخلصوص بالتوصل 
إىل ح���ل عادل وش���امل يضمن حقوق الش���عب الفلس���طيين وفق 
املرجعي���ات الدولي���ة، األمر ال���ذي يفتح آفاقًا للتعايش الس���ي 

والتعاون بني مجيع شعوب املنطقة«.
وحبس���ب بيان الرائس���ة  : “متت  مناقشة س���بل تعزيز 
العالق���ات الثنائي���ة ب���ني البلدين الصديق���ني يف عدد 
من املج���االت، الس���ميا عىل الصعيد الس���يايس 

والعسكري واالقتصادي«.
  كذل���ك أج���ري  وزير اخلارجية، س���احم 
شكرى، رئيس مؤمتر COP27  نقاشًا 
مطول���ًا  م���ع رئيس���ة جمل���س النواب 
االمري���يك نان���يس بيل���ويس ح���ول 
موضوعات املياه وقضية سد الهنضة، 
حي���ث اس���تعرض وزي���ر اخلارجي���ة 
اجله���ود املتعددة للدول���ة املرصية ىف 
جمال احلفاظ عىل مواردها املائية، مكا 
أكد ع���ىل املوقف املرصي الدايع للتوصل 
التفاق قانوين ملزم حول قواعد وملء وتشغيل 
السد حيفظ مصاحل الدول الثالث، مرص وإثيوبيا 
والس���ودان،  مش���ددا  ع���ىل رضورة توف���ر اإلرادة 
السياس���ية احلقيقية لدى اجلانب اإلثيويب للتوصل إىل 

االتفاق املطلوب. 
وأكد وزير اخلارجية   عىل الطبيعة االس���رتاتيجية للعالقات بني 
مرص والواليات املتحدة، والتعاون املمتزي الذي جيمعهام ىف شى 
املجاالت، مبا حيقق املصاحل املشرتكة للبلدين  ، فميا  أكدت رئيسة 
جملس الن���واب األمرييك نانىس بيلوىس عىل االهمتام الذى توليه 
الواليات املتحدة لعالقهتا املمتدة مع مرص وما جيمعهام من تعاون 
وتنسيق مشرتك يف إطار تعزيز األمن االقليمي وحتقيق االستقرار 

والرخاء والتمنية.
 وح���رص  ش���كري   خ���الل االجمتاع  - حبس���ب املتحدث بامس 
“اخلارجية “ الس���فر أمحد أبو زيد - ع���ىل   التأكيد  عىل حرص 
الرائس���ة املرصي���ة ل���� COP27 عىل االس���متاع لوجه���ات نظر 
خمتلف األطراف حول املوضوع���ات املطروحة عىل أجندة املؤمتر، 
وتقري���ب وجهات النظ���ر، موحضًا  حرصه  ع���ىل حتقيق التوازن 
بني المطوحات واآلمال املنش���ودة، وبني السياق الدويل احلايل وما 
يفرض���ه من حتديات، وذلك من أجل التوص���ل لنتاجئ قابلة للتنفيذ 

تعزز من معل املناخ مبختلف جوانبه.
من جانهبم ح���رص  أعضاء الوفد األمرييك حرصوا عىل التعرف 
عىل املوقف املرصي ازاء العديد من القضايا، وىف مقدمهتا قضايا 
تغ���ر املناخ، مبا ىف ذل���ك توفر متويل املناخ ومعاجلة اخلس���ائر 
واألرضار ومحاي���ة املجمتعات األكرث تأثرًا بتغ���ر املناخ واحلفاظ 

عىل البحار والسواحل.
 الش���اهد أن ما هشدت���ه العالقات املرصي���ة األمريكية من توترات 
وادعاءات م���ن قبل اجلانب األمرييك ، بدا من خالل فعاليات رشم 
الش���يخ والصورة الهشرة املتداولة الس���تقبال الرئيس الس���ييس 
لرئيس���ة جملس النواب نانيس بيل���ويس ، بدا أن القاهرة جتاوزت 
لك ذل���ك ، وأثبتت لواش���نطن وغرها حمورية دوره���ا يف  منطقة  
الرشق األوس���ط وحميطها العريب واإلفرييق ، وأهنا دولة ال جيوز 
التعام���ل معها وم���ع قيادهتا إال من خالل اعتب���ار أهنا دولة رائدة 
وضاربة جبذورها يف أمعاق التارخي ، مكا يه ضاربة بتأثرها يف 

قضايا احلارض واملستقبل يف املنطقة والعامل .

م���ن تبعات كورونا ومحتلناها واآلن نع���اىن أيضا من هذه احلرب 
الروسية األوكرانية.. أرجومك أوقفوا هذه احلرب«.

  مبادرة الرئيس عبد الفتاح الس���ييس اليت أطلقها من مقة املناخ 
العاملية من قلب مدينة الس���الم العاملية رشم الشيخ، إلهناء احلرب 
الروس���ية األوكرانية، اكنت مبثابة صيحة إيق���اظ لملجمتع الدويل 
جبمي���ع دوله ومنمظاته، خاصة أن ه���ذه املبادرة التارخيية للرئيس 
السييس جاءت يف أمه فعالية دولية )COP27( وأمام قادة العامل 
لوقف احلرب الروس���ية األوكرانية، ووض���ع حد ملا خلفته من دمار 

وخراب وتبعات وتأثرات طالت دول العامل بأمكلها.
مكا أن  هذه املبادرة من الرئيس السييس واليت فاجأ العامل لكه هبا 
لقيت تأيي���دًا كبرًا من خمتلف دول العامل ولل األطراف املنخرطة 
يف احلرب الروسية األوكرانية، لتعرب عن استعداد الدولة املرصية 
للدخ���ول بل إماكنياهتا وثقلها وعالقاهتا املمتزية للعب دور 
وساطة، من أجل وقف نزيف اخلسائر واحلفاظ عىل بنية 
األمن العاملي، من أجل مضان عامل أفضل للش���عوب 

اليت تأثرت ودفعت أمثان باهظة هلذه احلرب.
ولع���ل  التف���اف دول الع���امل ح���ول مب���ادرة 
الرئي���س الس���ييس يرج���ع إىل مجموعة 
مهمة من األس���باب يف مقدمهتا الدور 
تقوم  ال���ذي  التارخي���ي واحملوري 
ب���ه مرص ب���ل كف���اءة واحرتافية 
القضاي���ا اإلقلميية  جتاه مجي���ع 
والدولي���ة، والس���بب الثاين يمتثل 
يف الرغبة الصادق���ة من الرئيس 
الس���ييس يف إهناء ه���ذه احلرب 
واخلطرة  الس���لبية  التداعيات  بعد 
اليت تأثرت هب���ا العديد من دول العامل 
بس���بب هذه احلرب ، أما  الس���بب الثالث 
فيمتثل يف الثقة الكبرة اليت حتظى هبا مرص 
م���ن خمتلف دول العامل، نظ���رًا ملصداقيهتا جتاه 

خمتلف القضايا االقلميية والدولية .
 مك���ا أن مب���ادرة الرئيس الس���ييس ألق���ت بالكرة يف 
ملعب  املجمتع ال���دويل جبميع دوله ومنمظاته لإلرساع يف 
اخت���اذ مجيع اخلط���وات التنفيذية اليت تكفل املس���امهة احلقيقية 
ىف تنفيذ مبادرة الرئيس الس���ييس، خاصة أن احلرب الروس���ية 

األوكراني���ة وما خلفته من تداعيات ع���ىل مدار مثانية أهشر 
مض���ت أصبحت هتديًدا وجودًيا للع���امل بأرسه، وال تقل 
يف تأثراهت���ا السياس���ية واالقتصادي���ة واالجمتاعية 
عىل األجيال احلالية ومس���تقبل األجي���ال القادمة عن 

الهتديدات النامجة عن التغرات املناخية .
اجهاض خمططات اإلفساد 

بالزتامن مع انعقاد مقة املناخ ، انطلقت دعوات مشبوهة 
تارة للتظاهر والتخريب ، وأخري بادعاءات بش���أن حالة 

نشطاء ، أمرمه حمسه القضاء املرصي بأحاكم يف قضايا 
جنائية ، وتعاملت املؤسسات املرصية واالجهزة 

املختلف���ة  م���ع لك ذل���ك ، باحرتافي���ة 
ودبلوماسية حجنت ىف تقدمي صورة 
مرص بمطوحها، ىف مواجهة جيوب  
تومهت أهن���ا  ميكن ان تلعب دورا 
،   ومتت  اتاحة الفرصة خلصوم 
تعاملوا بعدائية وكراهية، وظهروا 
يف ص���ورة مض���ادة لدعواهتم 

حول حرية الرأي.
خطاب  وظل 

الدولة 
املرصية 
واحضا 

مدى  ع���ىل 
فميا  هشور 
يتعلق مبلفات 

حقوقية، 
يف  جتس���دت 
احلوار  مبادرة 

الوط���ين، وتفعيل جلنة العفو الرائيس  باعتبار  ذلك خيارا مرصيا 
خالصا، يس���تجيب للداخل، ويرفض اخللط ويمتس���ك باس���تقالل 
القضاء والقرار واعتبار مفهوم مرص حلقوق االنس���ان شامال لل 
العن���ارص وان باب احلوار مفتوح داخل م���رص، وليس خارجها ، 
ويف هذا اإلط���ار  خرج مائت من احملتجزي���ن منذ اطالق مبادرة 
الرئيس ىف أبريل املايض، ال ميكن ملنصف اال ان يعرتف بانه وفاء 
بالوعد وانه يمت طبقا للدس���تور والقانون، وهنا مكسب مهم اساسه 
ان أب���واب احلوار ىف الداخل وان احصاب املكيالني مه من يس���ئ 
حلقوق االنس���ان وحيوهلا لتجارة ورحب وليس سياقا انسانيا، وهو 
م���ا تؤكد هيلع الدولة، وجيهله من راهنوا عىل ومه التدخل خرسوا 

الرهان ورحبت مرص .
يف قضية الناش���ط عالء عبد الفتاح تعاملت األجهزة املرصية بل 
احرتافية مكا قلنا ، فالناش���ط املذكور مثبت هيلع دعواته اإلجرامية 
لقت���ل ضباط الرشط���ة واجليش وترويع ذوهيم ، ورمغ ذلك س���ي 
البعض لالس���تقواء جبنس���يته األجنبية اليت حيملها للضغط عيل 
الدولة املرصي���ة وابزتازها ، ويف املقابل أصدرت  بعثة مرص لدى 
األمم املتحدة يف جنيف، بيانا أعلنت فيه رفضها للبيان الذي صدر   
عن املفوضية الس���امية حلقوق اإلنس���ان، خبصوص حالة مواطن 
م���رصي مت���ت حمامكته وإدانته ويق���ي عقوبته حالي���ا والدعوة 

لإلفراج عنه.
وأك���دت بعثة مرص   أن مضمون بي���ان املفوضية، يقوض عن معد 
استقالل القضاء وس���يادة القانون حكجر زاوية ال غىن عنه 
محلاية حقوق اإلنس���ان وتعزيزها، واعتربت وصف قرار 

قضايئ بأنه “غر عادل” إهانة غر مقبولة.
وقال بي���ان بعثة مرص “إن إصدار املفوض الس���ايم 
حلق���وق اإلنس���ان هذا البي���ان ينهتك مب���ادئ احلياد 
واملوضوعي���ة املنص���وص علهي���ا يف ق���رار امجلعية 
العام���ة املنش���ئ لواليته ويع���اجل قضي���ة فردية عىل 
أس���اس انتقايئ، مما يزيد من الش���ك يف موضوعيته 
،  وعالوة عىل ذلك، يبدو أن املفوض الس���ايم اعمتد 
عىل معلومات ال أساس هلا مسمتدة من مصادر 

تروج ملزامع اكذبة«.
أن  “حقيق���ة  البي���ان:  وأض���اف 
بيانات  يصدر  الس���ايم  املفوض 
هنائي���ة مصورة عىل أهنا حقائق 
دون أي دليل يقوض مصداقيته 
ال���يت  ومصداقي���ة املؤسس���ة 
املجمتع  ع���ن  نياب���ة  ميثله���ا 

الدويل«.
اختمت���ت البعث���ة بياهنا 
من  “نتوق���ع  بالق���ول 
الس���ايم،  املف���وض 
دوليا،  موظفا  بصفته 
أن حيرتم واليته وأن 
يظه���ر االح���رتاف 
عن���د ب���دء ف���رتة 
معل���ه واالعمت���اد 
فق���ط عىل مصادر 
املوثوقة  املعلومات 

يف املس���تقبل واالمتن���اع ع���ن التعلي���ق عىل القضاي���ا اليت متت 
حمامكهت���ا أمام احملامك املرصية واألح���اكم الصادرة يف حماولة 
الدع���وة النهتاك القوان���ني الوطنية”، داعية املفوض الس���ايم إىل 
الرتكزي عىل تعزيز حقوق اإلنس���ان ومحايهتا م���ن خالل التعاون 

واحلوار.
  واحلقيقة أن  الرد املرصي الرمسي عىل البيان الصادر املفوضية 
السامية حلقوق اإلنسان خبصوص قضية الناشط عالء عبد الفتاح، 
وال���ذي صدر عن بعثة م���رص يف األمم املتحدة اكن قويا وحامسا 
محل العديد من الرس���ائل أمهها رف���ض الدولة املرصية الطعن يف 
نزاه���ة و اس���تقاللية القضاء ونزاهة القانون، وه���و أمر جيعل من 
احلفاظ ع���ىل احلقوق واحلريات صعب تنفيذه رافضا التس���ييس 

الواحض مللف حقوق اإلنسان.
  وكش���فت مالبس���ات هذه القضية وما جري يف املؤمتر الصحيف 
اخلاص هب���ا خالل مقة املناخ ، أنه  جيب ع���ىل الرباجم واهليائت 

التابعة لألمم املتحدة أن تلزتم احلياد يف تناوهلا وطرحها 
لبع���ض القضايا احلقوقية اليت ختص الدولة املرصية 

نتيجة حلساسيهتا الشديدة، ملا محتله من وجهات 
نظر سياسية اهلدف يقف وراؤه بعض أطراف 

اخل���الف الس���يايس ويكون اهل���دف مهنا 
واحض وه���و اإلرضار مبص���احل مرص 

وعالقاهتا ببايق الدول األعضاء.
وحبس���ب متابعني وخ���رباء فإن 
ما ح���دث م���ن خالف ش���ديد 
يف ال���رأي ووجه���ات النظ���ر 
يف اجللس���ات اجلانبي���ة عىل 
هام���ش مؤمتر املن���اخ هو أمر 
ليس جبديد عىل الفعاليات اليت 

تنظم حتت مظل���ة األمم املتحدة، 
السامية  املفوضية  نشاطات  خاصة 

حلق���وق اإلنس���ان ال���دورات العادي���ة 
الث���الث لملجلس الدويل حلقوق اإلنس���ان 

اليت تنمظها س���نويا يف جينيف، هذا اخلالف 
ب���ني منمظات املجمتع املدين يف طريقة وأس���لوب 

تسليط الضوء عىل ملف حقوق اإلنسان هو سيناريو 
متك���رر بدأ يظهر بش���ل واحض حتديدا بع���د ثورة 30 

يوني���و يف الفعاليات اليت تنظم حتت مظل���ة األمم املتحدة من 
خالل إعطاء مس���احة كبرة للتحرك لعدد من املنمظات اليت محتل 
توجها سياس���يا وهلا أجندة سياسية وعىل رأهسم هيومان رايتس  
ووتش والعفو الدولية، بالتعاون مع عدد كبر من املنمظات احلقوقية 
اليت تن���ي مجلاعة اإلخوان، وهؤالء اس���تغلوا فهيا الدمع الكبر 
ال���ذي حصلوا هيلع وحرية احلركة داخ���ل أروقة األمم املتحدة يف 
حماوالهتم وخمططاهتم لتش���ويه مسعة مرص أمام املجمتع الدويل، 
األم���ر ال���ذي أدى إىل حتول املجلس الدويل إىل س���احة تالس���ن 
س���يايس ومنرب لبعض الدول تس���تخدمه لتصفية بعض اخلالفات 
السياسية مستخدمني أمه األدوات املتاحة ويه املنمظات احلقوقية، 
وهو األمر الذي أفقد أمه منمظة دولية تتابع أوضاع حقوق اإلنسان 

يف 193 دولة جزء كبر من حياديهتا ونزاههتا  .
بل إن حقوقي���ني يؤكدون أن  املؤمتر الصحيف الذى نمظته منمظته 
العفو الدولية لس���ناء سيف، ش���قيقة عالء عبد الفتاح، اكن خمالفا  
ملدونة س���لوك األمم املتحدة، خاصة و أن���ه بعيد متاما  عن قضايا 
املن���اخ والبيئة ، فضال عن أن  املؤمتر اكن مليائ باملغالطات  ، مكا 
أن وزير اخلارجية، ساحم شكري،  رئيس الدورة ال�27 ملؤمتر تغر 
املناخ  ، كش���ف أس���باب إثارة قضية عالء عبد الفتاح بالزتامن مع 
انط���الق مقة املناخ املنعقدة حالًيا يف رشم الش���يخ؛ يف ظل وجود 
الكثر من قادة ورؤساء العامل ، وقال شكري : “مرص ردت عىل ما 
يلزم خبصوص قضية عالء عبد الفتاح؛ مبا يؤكد مصداقية القضاء 
املرصي اليل فوق الش���هبات؛ وأمتنع عن اخل���وض يف هذا األمر 

حى ال يمت تشتيت االنتباه “ .
وأضاف وزير اخلارجية: يمت حماولة استغالل هذا احلدث لتشتيت 
االنتباه، واالس���تفادة من الزمخ؛ وهو أمر ال جيب أن ننس���اق إليه، 
وعلين���ا أن نركز ع���ىل القضية الوجودية العاملي���ة، فنحن أعىل من 
ذلك، وقمية مرص ال ينال من وجودها أحد ، وتابع س���احم شكري:  
األمر ال���ذي حنن فيه مرتبط بقضية دولية؛ جيب الرتكزي هيلع، وأي 

 قادة
 الواليات المتحدة يعترفون 
لمصر بمحورية دورها في 

مختلف القضايا .. والقاهرة 
تؤكد مجددا مواقفها الثابتة 

في قضايا سد النهضة 
وفلسطين 

مصر  تعاملت
 باحترافية مع محاوالت إفساد 

المؤتمر والشوشرة عليه 
بدعوات التخريب وادعاءات 

نشطاء حقوقيين والرد المصري 
علي بيان مفوضية حقوق 

اإلنسان كان حاسما 
وقويا

هوامش علي دفتر جناح مصر فى شرم الشيخ و إجهاض مخططات اإلفساد
COP 27

   الرئيس أطلق رسائل مهمة إلنقاذ األرض والقمة ارتبطت بندائه 
لوقف الحرب الروسية األوكرانية 

بمرور األسبوع األول  علي انطالق المؤتمر الدولي لتغير المناخ cop27   ، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ ، 
وبمشاركة واسعة من دول العالم ومنظماته الدولية ، بات واضحا أن مصر كسبت الرهان ، ونجحت في تقديم تنظيم 

مبهر للمؤتمر الدولي وفعالياته ، بشكل دفع معظم المشاركين من مختلف دول العالم إلي اإلشادة بالتنظيم  ، الذي 
كشف عن حجم الجهد الذى استمر ألكثر من عام، وتجسد ليس فقط فى الحضور الكثيف، لكن أيضا فى التعهدات 

والتوقعات بتوصيات مرنة قابلة للتطبيق عمليا لمواجهة خطر يهدد األرض والبشر فى حياتهم. 
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القيادة المصرية اصطادت عشرات العصافير بحجر واحد .. والتنظيم  الناجح كان نتاجا لجهد أكثر من عام لكل مؤسسات الدولة 
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يقدمها: ناصر المصرى قمة المناخ  
البنك املركزي يعلن عن  ارتفاع 

املعدل السنوي للتضخم األساسي 
إلى 19% يف أكتوبر

أعل���ن البنك املركزي املرصي ارتفاع املعدل الس���نوي 
للت���م األس���ايس ليبل���غ 19% يف أكتوبر املايض 

مقارنة بنحو 18% يف سبمترب السابق له.
وذك���ر البنك  أن الرمق القيايس األس���ايس ألس���عار 
املس���هلكني جسل معدًل هشرًيا يف أكتوبر 3%، مقابل 
مع���دل هشري بل���غ 2.1% يف نفس الهش���ر من العام 
السابق، ومعدل هشري بلغ 1.6% يف سبمترب 2022.

اكنت بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
املرصي، قد كش���فت ارتفاع معدل التم الهشري 

يف مرص 2.5% خالل أكتوبر 2022.
وأوحض اجله���از، أن ال���رمق القيايس العام ألس���عار 
املس���هلكني إلمج���ايل امجلهورية بل���غ 137.2 نقطة 
لهش���ر أكتوب���ر 2022، مجسل���ًا بذل���ك ارتفاعًا قدره 

2.5% عن هشر سبمترب 2022.

عالء فاروق: نستهدف أن يصبح البنك 
الزراعي بنك التمويل املستدام األول يف مصر   
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أك���د  عالء فاروق رئي���س جمل���س إدارة البنك الزرايع 
املرصي عىل أمهية الس���تدامة بإعتبارها سبيلًا لتحقيق 
التمنية اإلقتصادية الش���املة، مشريًا إىل ان البنك يعمل 
ع���ىل تطبيق مفهوم المتويل املس���تدام، والعمل عىل دجم 
العنارص البيئية والجمتاعية يف أنشطة البنك المتويلية، 
ملواكب���ة التطورات املتالحقة عامليًا وحمليًا املتعلقة بالتغري 
املنايخ و توفري الغذاء واس���تنفاذ امل���وارد الطبيعية مبا 
يتواف���ق م���ع الرؤي���ه املس���تقبلية للبنك ب���أن يصبح بنك 
المتويل املس���تدام األول يف مرص، باعتباره أكرب البنوك 
املتخصص���ة يف متويل القطاع ال���زرايع، واألكرث قدرة 
ع���ىل تعزيز التوجه حن���و دمع ومتويل األنش���طة األكرث 
اس���تدامة يف هذا القطاع، إنطالقا من حرص البنك عىل 
دمع وتنفيذ رؤية مرص 2030 للتمنية املستدامة، وأهداف 

المم املتحدة للتمنية املستدامة 2030.
ج���اء ذلك خ���الل ترصحيات حصفية ع���ىل هامش حفل 
توقيع التفاق الطاري الذي وقعه البنك الزرايع املرصي 
م���ع رشكة البورص���ة القابضة لتطوير وتمنية األس���واق 
املالية، ورشك���ة “ليربا اكبيتال” لتأس���يس رشكة معنية 
بتطوي���ر وإدارة وإصدار هش���ادات الكربون والهشادات 
واملنتج���ات البيئية عىل اخت���الف أنواعها وذلك حبضور 
الدكتور محمود حمي الدين رائد املناخ للرائسة املرصية 
للنخس���ة 27 ملؤمتر الدول األطراف باتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية COP27، واألستاذ/ دمحم فريد رئيس جملس 

إدارة هيئة الرقابة املالية.
وقد ق���ام بتوقيع التفاقية رايم ال���داكين رئيس جملس 
إدارة البورص���ة املرصي���ة، واملهن���دس رشي���ف جمدي 
اجلبيل مدير رشكة ليربا اكبيتال، و سايم عبد الصادق 
نائ���ب رئي���س جمل���س إدارة البنك ال���زرايع املرصي، 
وهش���د التوقيع خنبة من ممث���يل كربى الرشاكت العاملية 

املتخصصة يف جمال الطاقة املتجددة .
وقال   عالء فاروق: » ان هذا التفاق ميثل أجنازا وطنيا 
وس���ابقة يه األوىل م���ن نوعها لتأس���يس رشكة إلدارة 
وتطوير وتسويق سوق الكربون واملنتجات البيئية يف مرص 
لتداول أرصدة الكربون حيث متثل أرصدة الكربون معلة 

املستقبل املناخية لتحقيق التحول لالقتصاد األخرض«.
وأض���اف: »إن إط���الق ه���ذا امل���رشوع الرائ���د يعزز 
الس���تدامة البيئية يف مرص، ويهسم يف حتقيق أهداف 
الدولة يف التمنية املس���تدامة، وحتقيق األهداف الوطنية 
للحد من النبعاثات الكربوني���ة، خاصة أنه يايت تزامنا 
مع اس���تضافة مرص ملؤمتر األط���راف يف إتفاقية األمم 
املتح���دة اإلطاري���ة لتغري املن���اخ COP 27، وهو األمر 
الذي يؤكد الهمتام الكبري من جانب القيادة السياس���ية 
بقي���ام مرص بدول فع���ال يف حميطه���ا القليمي وعىل 

املستوى الدويل لملس���اعدة يف اجلهود الدولية املبذولة 
للحد من التغري املنايخ.« 

وأوحض عالء فاروق أن المتويل الخرض يعترب أحد أمه 
آليات معل البنك ال���زرايع املرصي للحد من النبعاثات 
الكربونية وتقليل تداعيات التغري املنايخ، وذلك من خالل 
متويل مرشوعات الزراعة احلديثة واملس���تدامة، والمتويل 
املوجه لملرشوعات اليت تسهدف زيادة املساحة الزراعية 
يف مرص، خاصة يف املناطق التمنوية اجلديدة واملشاريع 
القومية الك���ربى يف القطاع الزرايع، مك���ا أن البنك له 
دور كب���ري يف متويل التحول من طرق الري التقليدية إىل 
طرق الري احلديثة، وتجشيع ومتويل استخدامات الطاقة 
املتج���ددة يف املش���اريع الزراعية بدل م���ن احملروقات، 
وغريها من الوس���ائل والدوات اليت حتقق الس���تخدام 
الرش���يد لملوارد الطبيعية مبا يسامه يف حتقيق التمنية 

املستدامة.
وأش���ار إىل أن البن���ك س���يعمل عىل مس���اعدة صغار 
املزراع���ني والعاملني يف الزراع���ة وأحصاب املرشوعات 
الزرعي���ة عىل حتقيق عوائد مادية مضافة من خالل نرش 
الويع بأمهية اتباع األساليب واملامرسات اليت تقلل من 
النبعاثات الكربونية يف املش���اريع الزراعية، واحتساب 
األرصدة الكربونية اليت تتشلك من خالل هذه املشاريع، 
وتيس���ري إص���دار هشادات أرص���دة الكرب���ون، وهو ما 
يعزز الس���تدامة البئية والجمتاعية لملجمتعات الزراعية 

والريفية يف مرص.
وشدد عالء فاروق عىل أن البنك الزرايع املرصي يتطلع 
إىل أن يك���ون ل���ه دور فعال يف تيس���ري ت���داول أرصدة 
الكربون اخلاصة باملشاريع والرشاكت واجلهات الراغبة 
يف تطبيق مبادئ الستدامة الزراعية والقتصادية، وتمنية 
وتطوي���ر جهود خفض النبعاثات الكربونية، والقيام بدور 
رئييس يف مهمة تطوير قطاع المتويل الزرايع املستدام 
يف مرص، حتقيقًا ألهداف التمنية الشاملة املستدامة يف 

خمتلف القطاعات املالية والقتصادية يف مرص.

هش���د الدكت���ور مصطىف مدب���ويل رئيس جملس 
الوزراء – يوم امجلع���ة أمس األول- توقيع مذكرة 
تفامه بني لكًا من بنك مرص ومؤسس���ة السويدي 
إلكرتيك واملنطقة القتصادية لقناة السويس، وذلك 
لملسامهة يف إنشاء ااكدميية السويدي وبنك مرص 
الفني���ة للتعلمي الفين والتدري���ب املهين يف املنطقة 
الصناعية فرع الع���ني الخسنة، وذلك بتلكفة تصل 
لنحو 45 مليون جنيه يمت مناصفها بني بنك مرص 
ومؤسس���ة الس���ويدي إلكرتيك، وجاء هذا التوقيع 
عيل هامش مشاركة بنك مرص الفاعلة يف  الدورة 
ال����27 من مؤمتر األطراف لتفاقي���ة األمم املتحدة 
اإلطاري���ة حول تغري املن���اخ املنعقد يف مدينة رشم 
الش���يخ، وقد قام بالتوقيع لك من دمحم التريب- 
رئيس جملس إدارة بنك مرص، و أمحد الس���ويدي 
– رئيس جملس أمناء مؤسسة السويدى اليكرتيك، 
و وليد محال الدين- رئيس املنطقة القتصادية لقناة 
الس���ويس، وحبضور لفيف من كبار الخشصيات 
العامة يف املجمتع واليت حرصت عيل املش���اركة 

يف مؤمتر املناخ.
هذا وس���تنعكس تلك التفاقي���ة اجيابًا عىل توفري 
العامل���ة الفني���ة املاه���رة املطلوبة ل���دمع املجالت 
والصناعات الس���رتاتيجية عن طريق تقدمي براجم 
التعلمي الفين والتدريب املهين املبتكرة، وذلك وفقًا 
لملعاي���ري الدولية املتقدمة، مع الرتكزي عىل مهنجية 
اجل���دارات والكف���اءات، وق���د مت اختي���ار تواجد 
األاكدميية داخل املناطق الصناعية الس���رتاتيجية 
اليت تقوم رشكة الس���ويدي بأنشاهئا، وذلك هبدف 
دمع الصناع���ة املرصية وتجشيع الس���تمثار من 
خالل توف���ري العاملة الفنية املاه���رة واملدربة وفقًا 

ألعىل املعايري والتكنولوجيا املتطورة.
ومن املخطط إنشاء أاكدميية السويدي وبنك مرص 
الفني���ة فرع العني الخسنة )نظام الثالث س���نوات 
بطاقة استيعابية 1350 طالب، باإلضافة  املزدوج( 

إيل براجم التدريب من أجل التش���غيل ورفع كفاءة 
العاملة احلالية ألكرث من 200 متدرب س���نويًا، مكا 
يس���هدف املرشوع املصانع وال���رشاكت باملنطقة 
لعق���د رشااكت تدريبي���ة للطالب داخ���ل املصانع، 
وسيمت الرتكزي عىل املجالت السرتاتيجية خلدمة 
املنطقة مثل اللوجس���تيات، مصان���ع اهليدروجني 
األخرض، تكنولوجيا املعلوم���ات، الفندقة وغريها، 
هذا وس���يمت إنشاء األاكدميية يف مجمع السويدى 
التعل���يمي اجلديد يف الخسن���ة جنبًا إىل جنب مع 
جامع���ة الس���ويدى للتكنولوجيا - ف���رع الخسنة، 
مع إتاح���ة الفرصة لط���الب األاكدميي���ة ملواصلة 
دراسهم يف نظام التدريب املهين املزدوج يف أحد 

التخصصات اليت تقدمها اجلامعة.
ويأيت توقيع بنك م���رص لتلك اإلتفاقية انطالقًا من 
إميانه بأمهية التعلمي باعتب���اره أحد امه احملاور 
التمنوية اليت يؤمن هبا البنك ويضعها نصب عينيه 
لتحقي���ق التمنية املس���تدامة، حي���ث أن األمم تبين 
وتهنض بالعمل وسواعد أبناهئا ويعد هذا املرشوع 
خط���وة حنو تعزيز دور التعل���مي الفين وذلك للعمل 
عىل سد الفجوة بني خمرجات التعلمي واحتياجات 
سوق العمل الصنايع لتحقيق منو مستدام متاشيًا 
مع أهداف التمنية املس���تدامة وحتقيق رؤية مرص 

.2030
هذا ويس���ى بنك م���رص دامئ���ًا إىل تعزيز دوره 
الريادي وتفعيل دوره يف حتقيق الرخاء والزدهار 
املجمت���ي؛ وذلك من خ���الل دمع جه���ود التمنية 
املس���تدامة، مك���ا يعم���ل البنك ع���ىل الدخول يف 
العديد من ال���رشااكت واملبادرات عىل املس���توى 
احمل���يل والعاملي والعديد من مؤسس���ات املجمتع 
املدين من أجل تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمنية 
املستدامة، حيث أن قمي واسرتاتيجيات معل البنك 
تعكس دامئًا الزتامه الدامئ بتحقيق التمنية الشاملة 

والرخاء ملرص.

يش���ارك البنك األهيل امل���رصي يف مؤمتر األطراف 
لتفاقي���ة األمم املتح���دة لتغري املن���اخCOP 27 يف 
دورته السابعة والعرشين يف الفرتة من 6-18 نومفرب 
2022 باملدينة اخلرضاء رشم الشيخ، وذلك حبضور 
هشام عاكش���ه رئيس جملس إدارة البنك وحيىي أبو 
الفت���وح وداليا الباز نائب���ا رئيس جملس إدارة البنك 
ومبش���اركة وف���د متخصص يف جم���الت التخطيط 
الس���رتاتيجي، المتويل املس���تدام، العالقات املالية 
الدولية، الس���تمثار، الرشاكت الك���ربى والرشاكت 
الصغرية واملتوس���طة بالبنك، وترتكز حماور املؤمتر 
ح���ول عدة موضوع���ات تتناول حتدي���ات تغري املناخ 
املدرج���ة ع���ىل جداول األمع���ال ملعظ���م دول العامل، 

والرتك���زي عىل األم���ن الغذايئ وامل���ايئ يف ظل تغري 
املناخ، ومصادر الطاقة النظيف���ة واملتجددة، وخمتلف 
حماور المتويل املستدام، وس���بل احلفاظ عىل البيئة، 
ومحاية التنوع البيولويج، والتحمك يف انبعاثات ثاين 
أكس���يد الكربون، ووس���ائل النقل املستدام فضال عن 
توضيح دور املؤسس���ات املالي���ة يف متويل مرشوعات 
التكي���ف واحلد من تغري املناخ وذلك حبضور أكرث من 
35 ألف مشارك وأكرث من أليف متحدث من 197 دولة.
مك���ا يقدم البنك األهيل املرصي خدمة الرصاف األىل 
لاكفة املش���اركني باملؤمتر، حيث مت تزويد مقر املؤمتر 
بع���دد من ماكين���ات الرصاف اآليل  الثابت���ة واملتنقلة 
واليت تمشل ماكينات الرصاف اآليل املخصصة لذوي 
الحتياجات اخلاصة باإلضافة اىل شبكة فروع البنك 

والرصاف اآليل املتواجدة يف مدينة رشم الشيخ. 
 ويشارك البنك األهيل املرصي خالل املؤمتر يف عدة 
جلس���ات نقاش���ية متخصصة تع���ين بالتغري املنايخ 
وآثاره والف���رص والتحديات املرتبطة به والس���تمثار 
يف الطبيع���ة واملناخ وتعميق مش���اركة املجمتع املدين 
ومجيع األطراف املعنية، بتناول أمهية المتويل املستدام 
مكحف���ز إلحراز تقدم يف مجي���ع جوانب جدول أمعال 
املن���اخ العامل���ي والعديد م���ن جوانب النظ���ام البييئ 
حي���ث يع���رض البنك األه���يل املرصي نظرة ش���املة 
ع���ن متويل املناخ عىل الصعي���د العاملي واحملىل مكا 
يس���تعرض إجنازات البنك يف ه���ذا الصدد من خالل 
أمه املرشوعات والرباجم اليت تس���هدف التكيف مع 
تغري املناخ، من أجل حتقيق المتويل املس���تدام والمنو 
الخرض، ويأيت ذلك بالزتامن مع اصدار البنك املركزي 
 امل���رصي للقواعد السرتش���ادية للمتويل املس���تدام.
    مكا يرىع البنك األهيل املرصي جلسة عىل هامش 
املؤمتر يف “يوم الطاقة”، بعن���وان “متويل املناخ: من 
التصور اىل التحقيق: إعادة تشكيل مستقبل األمعال 
املرصفية واملالية”، ملناقشة الفعاليات املرتبطة بالطاقة 
وتغ���ري املن���اخ، وتتضمن اجللس���ة نقاش ح���ول عدة 
موضوع���ات مهنا: تأثري متويل املن���اخ عىل القتصاد 
ودور البنوك يف وضع السياس���ات واختاذ اإلجراءات 
للح���د من ظاهرة تغري املناخ، واس���تعراض جمهودات 
البن���ك عىل صعي���د احملفظة المتويلية ل���دمع التحول 
ايل الطاق���ة النظيف���ة حي���ث افتتح البن���ك أول فروعه 
اليت تعمل بالطاقة المشس���ية يف ع���ام 2015 ليكون 
بدايًة لتطبيق اس���رتاتيجية لستخدام الطاقة المشسية 
مبقرات���ه لتصل يف ع���ام 2022 إىل أكرث من 38فرع 
ومركز رئييس يعمل بالطاقة المشسية مبا يعزز كفاءة 
الطاقة والس���تخدام املس���ؤول لملوارد الطبيعية ، مع 
الرتكزي بش���لك خاص عىل النتقال العادل وبأس���عار 
 Just& Affordable( .معقول���ة يف ه���ذا املج���ال

 .)Transition
  وي���يل ذلك املش���اركة يف يوم “التن���وع البيولويج” 
ملناقش���ة احلل���ول القامئة من اجل احلف���اظ علىتوازن 
النظ���ام اإليكول���ويج ومحايته واحلد م���ن آثار تغري 
املناخ عىل احمليطات، وتأثريات النفايات البالستيكية 
عىل األنواع املهددة بالنقراض، والش���عاب املرجانية، 
واس���تدامة املناطق احملمية، واحللول القامئة يف هذا 
الش���أن، مكا يس���لط البنك الضوء يف تلك اجللس���ات 
ع���ىل دوره كرشي���ك ورايع اس���رتاتيجي ملب���ادرات 
التن���وع البييئ لتنظيف البحار م���ن املخلفات الضارة 
وكذا محاية التنوع البيولويج واملس���امهة يف الرتوجي 
للسياحة البيئية حمليا وعامليًا، وقد بدأت تلك املبادرات 
بالتعاون م���ع وزارة البيئة مضن مبادرة ايكو اجييبت 
من���ذ ع���ام 2021 هبدف احلف���اظ ع���ىل البيئة ونرش 

التوعي���ة البيئية مكا تعاون البن���ك مع الغطاس العاملي 
أمحد جرب، حيث توىل البنك رعاية اكفة املبادرات اليت 
أطلقها أمح���د جرب يف اآلونة األخرية واكن من أمهها 
مرشوع الس���زتراع للشعاب املرجانية اليت تعد ثروة 

قومية جيب احلفاظ علهيا لألجيال احلالية والقادمة.
 وعىل هامش املؤمتر، يش���ارك البنك يف توقيع اتفاقية 
مش���رتكة مع بنك مرص وبنك القاهرة لمتويل جديد مع 
الواكلة الفرنس���ية للتمنية »AFD« مببلغ 140 مليون 
يورو باإلضافة اىل منحة مببلغ 10 مليون يورو ُمقدمة 
من الحتاد األورويب؛ هبدف التوسع يف فرص متويل 
املرشوع���ات متناهي���ة الصغر والصغرية واملتوس���طة 
املتعلق���ة باحلفاظ عىل املناخ لتحقي���ق أهداف التمنية 

املستدامة متاشيًا مع رؤية مرص2030.
  ويتضح اهمتام البنك األهيل املرصي بدجم مفاهمي 
واطر معل ومبادئ ومس���هدفات التمنية املستدامة 

وقي���اس اثرها من خالل إصداره تقرير الس���تدامة 
األول الشامل طبقا لملبادرة العاملية إلعداد التقارير 
Global Reporting Initiativeتعزي���زًا لرفع 
معدلت الش���فافية واإلفصاح، وذل���ك بالتوافق مع 
 GRI Universal املعايري العاملي���ة لالس���تدامة
Standards )تقرير الستدامة الثاين للبنك األهيل 
املرصي( عن الفرتة من يوليو 2020 وحىت ديمسرب 
2021 وال���ذي س���يصبح ملزما لاكفة املؤسس���ات 
ابتداءا  من 2024، مكا اصدر البنك تقرير البصمة 
البيئي���ة األول بعن���وان “حنو التح���ول إىل اقتصاد 
منخف���ض الكرب���ون” وال���ذي يعد األوس���ع نطاقا 
بالقطاع املرصيف لتضمنه مخس���ة بصامت تمشل 
قياس البصمة الكربونية، والبصمة املائية، والبصمة 
البالستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة األرض، حيث 
مت تطبيقه عىل 595 مقر تنوع بني مكراكز رئيس���ية 

وف���روع ونوادي ومراكز تدريبي���ة وغريها مع وضع 
مس���هدفات واحضة لالنبعاث���ات الكربونية، عالوة 
عىل اصدار البنك تقرير التأثري املجمتي والذي يعد 
األول من نوعه يف القطاع املرصيف املرصي هبدف 
قي���اس وتوصي���ل التأثري املجمت���ي للبنك وحتديد 
األه���داف والغاي���ات املجمتعية اجلدي���دة للوصول 
 اىل جوده حي���اه أفضل لملجمت���ع املرصي كلك. 
     اكن البن���ك األهيل املرصي ق���د اختذ خطوات 
اس���تباقية حنو اتاحة خطوط ائمتان وبراجم متويلية 
خاصة لدمع اخلطط الس���رتاتيجية لتغري املناخ منذ 
ع���ام 1998 وجاء من أمه تل���ك املرشوعات ماكحفة 
التلوث، احلفاظ عىل كفاءة الطاقة باإلضافة املشاركة 
يف ع���دة براجم بيئية مثل )برن���اجم اللزتام البييئ 
 EBRD برناجم متويل القتصاد األخرض ،ECO
GEFF، الصن���دوق األخرض للتمنية GGF( ؛ مكا 
حصل البنك عىل تهسيالت ائمتانية من مؤسس���ات 
دولية هبدف التوس���ع يف متويل مرشوعات املتعلقة 
باحلف���اظ ع���ىل املن���اخ باإلضاف���ة اىل التعاون يف 
تأس���يس اس���رتاتيجية تغري املناخ وتأس���يس نظام 

الدارة البيئية واملجمتعية.
   ويف عام 2019 أنش���أ البن���ك إدارة متخصصة 
لل���رباجم المتويلية يف جم���ال مرشوع���ات التمنية 
املس���تدامة حي���ث جن���ح البنك يف متوي���ل عدد 96 
رشك���ة تعم���ل يف القط���اع الصنايع والس���يايح 
واخل���ديم بإمج���ايل متوي���الت بلغ���ت 424 مليون 
دولر وتركزت تل���ك القروض يف جمالت عده مهنا 
متوي���ل اآللت واملعدات هب���دف ختفيض النبعاثات 
الكربونية وماكحفة التل���وث الصنايع بإمجايل 93 
ملي���ون دولر،ومتوي���ل الطاقة اجلدي���دة واملتجددة 
وكف���اءة اس���تغالل الطاق���ة بإمج���ايل 47 ملي���ون 
دولر، متوي���ل مرشوعات يف جم���الت املرشوعات 
 صديق���ة البيئة بإمج���ايل مبل���غ 284 مليون دولر.
وق���د حصل البن���ك األهيل املرصي ع���ىل عدد من 
اجلوائ���ز يف جم���ال متوي���ل املرشوع���ات الدامعة 
اهليدروجي���ين  والتكس���ري  األخ���رض  لالقتص���اد 
لتخفي���ض النبعاث���ات الكربوني���ة، مهن���م جائزيت 
أفض���ل بنك للمتويل األخرض يف مرص لعام 2022 
 International Business مؤسس���يت  م���ن 
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    جتدر اإلش���ارة ايل سابق مشاركة البنك األهيل 
امل���رصي يف منتدى البيئة والتمنية 2022.. الطريق 
 COP( إىل رشم الش���يخ.. مؤمتر األطراف لملناخ
27(، وال���ذي نمظه املجلس الع���ريب لملياه، برعاية 
وزارة اخلارجي���ة وبالتع���اون م���ع وزارة البيئة، من 
خ���الل وف���د متخصص ش���ارك بفاعلي���ة يف اكفة 
جلسات وحماور املنتدى، هبدف تسليط الضوء عىل 
تأثريات تغ���ري املناخ عىل البيئ���ة والتمنية واحللول 
املقرتح���ة ملواجه���ة حتديات هذا التغي���ري، حيث مت 
م���ن خالل رعاية البنك حفل توزيع اجلوائز باملنتدى 
توزي���ع مخس جوائ���ز تقديرية مقدم���ة من املجلس 
الع���ريب لملي���اه هبدف تك���رمي أفضل املامرس���ات 
املقدمة من الرشاكت املشاركة يف املنتدى وذلك يف 
جمالت: احلد من النفايات، واملبادرات اهلادفة إىل 
 Net(« حتقيق “صايف انبعاث���ات كربونية صفرية
Zero( ، واملنتج���ات املبتكرة للتكيف مع تغري املناخ 
والتخفي���ف من آثاره، واملب���اين اخلرضاء، وأفضل 
التقني���ات يف جمال توف���ري املياه وإع���ادة تدويرها 

واستخدامها.

ق���ام دمحم معيط، وزير املالية، وجني يل تش���ون 
رئي���س البن���ك اآلس���يوي لالس���تمثار يف البنية 
التحتية »AIIB«، ع���ىل هامش »يوم المتويل« 
ال���ذي تنمظ���ه وزارة املالية مض���ن فعاليات مقة 
املناخ برشم الش���يخ، بتوقيع مذكرة تفامه بشأن 
اس���تضافة مرص لجمتاع���ات جملس حمافظي 

البنك يف سبمترب من العام املقبل برشم الشيخ.
أكد الدكتور دمحم معيط وزير املالية حمافظ مرص 
لدى البنك اآلسيوي لالستمثار يف البنية التحتية 
»AIIB«، أن مرص عىل اس���تعداد لس���تضافة 
هذا احلدث، ونس���ى إلتاح���ة املزيد من الفرص 
لمتويل مرشوعات البنية التحتية املقاومة لملناخ، 
من خ���الل التوس���ع يف املرشوع���ات اخلرضاء 
الصديق���ة للبيئ���ة، خاص���ة يف امل���دن اجلديدة؛ 
اتساًقا مع مس���هدفات »امجلهورية اجلديدة«، 
والعمل ع���ىل أهداف التمنية املش���رتكة املتوافقة 
مع اجلهود املبذولة لتعزيز فرص الس���تمثار يف 

القارة المسراء.
أوحض أن التمنية الش���املة واملستدامة تقوم عىل 
تعزيز الرشاكة م���ع القطاع اخل���اص؛ باعتباره 
قاطرة المن���و القتصادي، ع���ىل حنو يهسم يف 
زيادة مع���دلت المنو، وفرص العمل، وحتس���ني 

مستوى معيشة املواطنني.
أك���د ج���ني يل تش���ون رئي���س البنك اآلس���يوي 
لالس���تمثار يف البني���ة التحتي���ة »AIIB«، أن 

ح���رص مرص عىل ظهور فعالي���ات مؤمتر املناخ 
السابع والعرشين هبذا املستوى املمتزي يؤكد أن 
مرص قادرة عىل تنظمي أي حدث عاملي مبس���توى 
يليق مباكنها الدولية، عمًلا بأن الجمتاع السنوي 
املقبل ملجلس حمافظي البنك سيقام فعلًيا بعد أن 
اكن ظهوره يقترص يف الثالث س���نوات املاضية 
ع���ىل الجمتاعات املرئية »الفرتاضية« بس���بب 

جاحئة كورونا.
قال، إننا مستعدون لضخ املزيد من الستمثارات 
خالل املرحلة املقبلة، لالس���تفادة من الطفرة غري 
املس���بوقة اليت حتققت يف جم���ال البنية التحتية 
وتعزي���ز الرشاكة ب���ني مرص والبنك اآلس���يوي 
والس���تفادة من موقعها اجلغ���رايف املمتزي بني 
الق���ارات الثالث���ة، أس���يا، وأفريقي���ا، وأوروبا؛ 

لالستمثار يف البنية التحتية العابرة للحدود.
قال أمح���د جكوك نائب وزير املالية للسياس���ات 
املالية والتطوير املؤسيس، املدير التنفيذي ملجموعة 
ال���دول األفريقية ودول أمري���اك اجلنوبية مبجلس 
 ،»AIIB« إدارة البنك اآلس���يوي للبنية التحتية
إن مرص جاهزة لستضافة الجمتاعات السنوية 
للبنك عام 2023 برشم الشيخ، حيث يعترب البنك، 
مرص رشياًك مهاًم، باعتبارها عضًوا مؤسًس���ا، 
وميتل���ك خط���ة للتوس���ع يف متوي���ل املرشوعات 
الس���تمثارية يف مرص، خاصة يف جمال البنية 

التحتية، واملرشوعات اخلرضاء.

باعتباره البنك األكثر حصوال علي جوائز  تمويل المشروعات الداعمة لالقتصاد األخضر والتكسير الهيدروجيني  

»COP27 « البنك األهلي املصري يستعرض  التفاصيل الكاملة ملشاركته مبؤمتر األطراف لتغير املناخ

بمناسبة مشاركة البنك الزراعي المصري في تأسيس أول شركة إلدارة وإصدار 
شهادات الكربون وتزامنًا مع قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ

   تقديم خدمة الصراف اآللي لكافة المشاركين بالمؤتمر 
من خالل عدد من الماكينات  الثابتة والمتنقلة

بهدف إنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية 
للتعليم والتدريب بالعين السخنة

 ”AFD“ توقيع اتفاقية مشتركة مع بنك مصر وبنك القاهرة لتمويل جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية     

     التمويل االخضر أحد أهم آليات عمل البنك للحد من 

االنبعاثات الكربونية وتقليل تداعيات التغير المناخي

توقيع مذكرة تفاهم الستضافة اجتماعات البنك
 اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحتية بشرم الشيخ
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أ.ش.أ
أعلن البنك املرك���زي املرصي، انهتاء البنوك 
املرصي���ة م���ن قي���اس البصم���ة الكربوني���ة 
ملبانهيا الرئيس���ية؛ متاش���يا م���ع توجهات 
التح���ول  املرك���زي حن���و  والبن���ك  الدول���ة 
لتطبيق���ات االقتص���اد األخ���ر واحل���د من 
اآلثار الس���لبية للتغ���رات املناخية وحتقيق 
 التمنية املس���تدامة وفقا لرؤية مرص 2030.
وق���ال رشيف لق���ان وكي���ل حماف���ظ البنك 
املرك���زي امل���رصي للمش���ول امل���ايل - خالل 
مش���اركته يف حلق���ة نقاش���ية داخ���ل جناح 
البن���ك ال���دويل ونمظهتا مؤسس���ة المتويل 

المتوييل  ال���ذراع  الدولي���ة 
للبن���ك الدويل ع���ى هامش 
أمع���ال ال���دورة 27 ملؤمت���ر 
الدول األط���راف يف اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
املنعقدة   )COP27( املن���اخ
إن  مبدين���ة رشم الش���يخ - 
مرص تعد م���ن أوائل الدول 
ت���ح  ال���ي  الع���امل  يف 
بنوكه���ا يف االنهت���اء م���ن 
قي���اس البصم���ة الكربونية 
الرئيس���ية،  فروعه���ا  يف 
باإلضافة إىل البنك املركزي 
ذات���ه، ويه خط���وة مهم���ة 
أص���دار  أعقب���ت  للغاي���ة، 

تعلمي���ات ملزم���ة للبن���وك بش���أن المتويل 
املس���تدام لتعزيز دور القط���اع املرصيف يف 
حتقيق رؤية الدول���ة حنو التحول لالقتصاد 
البيئي���ة. املخاط���ر  ومواجه���ة   األخ���ر 
وأض���اف أن���ه اكن م���ن ال���روري هتيئ���ة 
القط���اع املرصيف والس���وق هل���ذه اخلطوة 
بعد دراس���ة الفجوات، وذلك م���ن خالل بناء 
الق���درات والتعل���م ووالتدري���ب للعامل���ن 
بالبن���وك والس���وق واجله���ات ذات الصلة، 
املرحل���ة  يف  املس���هتدف  أن  إىل  مش���را 
املقبل���ة اإلنهتاء م���ن معلية قي���اس البصمة 
الكربوني���ة يف فروع البن���وك بالاكمل، وذلك 
يف إط���ار التح���رك التدرجي���ي ال���ذي يتبعه 
البن���ك املرك���زي حن���و إح���داث التغير يف 
الس���وق، وذلك إميانا بال���دور الكبر للقطاع 
 امل���رصيف فميا يتعلق بقضاي���ا تغر املناخ.
وأش���ار إىل أن التغلب ع���ى التحديات الي 
واجه���ت القط���اع امل���رصيف للتح���ول حنو 

الطاق���ة اخل���راء والتعامل مع املش���لات 
املناخية بش���ل أمث���ل، اكن يتطل���ب العديد 
م���ن اإلجراءات أوهلا حتليل الفجوة، إلصدار 
الس���وق  هتيئ���ة  مث  الالزم���ة  التوجهي���ات 
ذات���ه، الفت���ًا إىل أن ذل���ك مل ينح���رص فق���ط 
يف القط���اع امل���رصيف ولكن أيض���ًا لبعض 
 العم���الء والرشاكء ذوي الصلة من احلكومة.
وتعت���ر البصم���ة الكربوني���ة يه إمج���ايل 
الغ���ازات الدفيئ���ة الناجتة ع���ن االنبعاثات 
الخشصي���ة،  أو  اخلدمي���ة  أو  الصناعي���ة 
وقياهسا يكون سعيا للحد من اآلثار السلبية 

لتلك االنبعاثات.
قي���اس  معلي���ة  يف  وتمتث���ل 
ال���ي  لملارس���ات  دقيق���ة 
تتعل���ق باالنبعاث���ات الناجت���ة 
من ح���رق الوقود، ت���رب غاز 
التري���د أو سالس���ل التوري���د، 
اس���هتالك املياه ومعلي���ة إدارة 
النفايات وذل���ك هبدف خفضها 
حفاظ���ا ع���ى البيئة م���ن خالل 
اإلعمت���اد عى مص���ادر الطاقة 
ونظ���م  والنظيف���ة  املتج���ددة 
االن���ارة الذكي���ة واالعمتاد عى 
 سالس���ل التوري���د اخل���راء.
وأكد وكيل حمافظ البنك املركزي 
المتوي���ل  حن���و  التح���ول  أن 
األخر واحلد م���ن اإلنبعاثات؛ 
يؤثر بصورة إجيابية عى املدى الطويل يف 
إرتف���اع قم أصول للعمالء وإس���تمثاراهتم، 
دون أية تأثرات س���لبية عى السوق وجمال 
األمع���ال وهو ما يعد اهل���دف الرئييس الذي 
يرك���ز هيلع البن���ك املركزي، الفت���ا إىل البنك 
املركزي واحلكومة املرصية أطلقا العديد من 
املبادرات ل���دمع مواجهة التحديات املناخية، 
بتلف���ة مخضة محتلهت���ا الدول���ة، حيث مت 
تنفي���ذ مجيع هذه املبادرات من أجل تجشيع 
 الس���وق للتعام���ل م���ع التغ���رات املناخية.
وح���ول انعقاد مقة املن���اخ COP27 مبدينة 
رشم الش���يخ، أع���رب وكي���ل حماف���ظ البنك 
املركزي عن أمله بش���أن ما ستخرج به القمة، 
خاصة فميا يتعلق بالتأكيد عى االنتقال من 
مرحلة التعه���دات إىل مرحلة التنفيذ، معرا 
عن س���عادته الغام���رة لكون “مق���ة التنفيذ” 
تعق���د ع���ى أرض م���رص ويف أفريقيا الي 
 حتتاج دمعا حقيقيا من املؤسسات الدولية.

املركزي يعلن عن إنتهاء البنوك املصرية  من قياس البصمة 
الكربونية يف إطار استراتيجية الدولة للتنمية املستدامة

رئيس الوزراء يشهد توقيع بنك مصر مذكرة تفاهم مع مؤسسة 
السويدي إلكتريك واملنطقة االقتصادية لقناة السويس



يقدمها: ناصر المصرى قمة المناخ  

البنك التجاري الدولي مصرCIB يعقد جلستني
حول التمويل املستدام على هامش قمة املناخ 

قطر تودع مليار 
دوالر يف البنك 
املركزي املصري

كشفت واكلة بلومربج،يوم  األربعاء املايض ، أن صندوق 
الرثوة الس���يادية القط���ري أودع ملي���ار دولر لدى البنك 

املركزي املرصي.
وذك���رت بلومربج، أن جهاز قطر لالس���تمثار والذي يبلغ 
جحم���ه 445 ملي���ار دولر ق���ام بتحويل الوديعة وس���ط 
مناقش���ات حول اس���تحواذه عىل حصص مملوكة للدولة 

يف الرشاكت املرصية.

وأضاف���ت أن وضع الملس���ات األخرية ع���ىل الصفقة قد 
يس���تغرق بعض الوقت، لذلك قام جهاز قطر لالس���تمثار 
باإليداع ملس���اعدة مرص ع���ىل دمع موارده���ا املالية يف 

غضون ذلك.
واكنت بلوم���ربج ذكرت الهشر امل���ايض، أن قطر جتري 
حمادثات متقدمة بش���أن صفقة تبلغ قميها حوايل 2.5 

مليار دولر.
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عق���د CIB أك���رب بن���ك قطاع خ���اص يف م���رص، يوم 
امجلع���ة أم���س األول، جلس���تني حت���ت ش���عار “م���ن 
إفريقي���ا إىل الع���امل، يف ي���وم المتوي���ل راب���ع أي���ام 
مؤمت���ر األطراف لتفاقي���ة األمم املتح���دة اإلطارية حول 
تغ���ري املن���اخ )COP27(، ال���ذي تس���تضيفه م���رص 
 يف الف���رتة م���ن 6-18 نومف���رب مبدينة رشم الش���يخ. 
وجن���ح CIB يف تنظ���مي اجللس���تني حبض���ور واس���ع 
ق���ارة  م���ن مس���ؤولني وخ���رباء دولي���ني هب���دف دمع 
إفريقي���ا يف مواجه���ة آث���ار تغ���ري املن���اخ، وتعزيز دور 
التخفي���ف  لمتوي���ل  إفريقي���ا  يف  املالي���ة  املؤسس���ات 
والتكي���ف م���ع املن���اخ واحل���د م���ن تأث���ريات التغريات 
 املناخية باإلضاف���ة اىل طرح اآلليات المتويلية املبتكرة.  
وش���ارك يف اجللس���ة األوىل، اليت عقدت بعنوان “رؤية 
ومهن���ج جدي���د ومبتكر لمتوي���ل مرشوع���ات التكيف مع 
املناخ Brain Trust »، لك من حس���ني أباظة الرئيس 
التنفيذي والعضو املنتدب بالبنك التجاري الدويل، وطلحة 
ك���رمي الرئيس التنفيذي لقطاع املخاط���ر بالبنك التجاري 
الدويل، وأس���امة القييس الرئيس التنفيذي لملؤسس���ة 
اإلس���المية لتأمني الستمثار وائمتان الصادرات، و معر 
س���يال املدير اإلقليمي لمشال إفريقيا ملؤسس���ة المتويل 
الدولية، و اهلمندو دورس���وما الق���امئ بأمعال مدير إدارة 
تغري املن���اخ والمنو األخرض يف بن���ك التمنية األفرييق، 
وأدار اجللس���ة الدكتورة داليا عبد الق���ادر رئيس قطاع 

المتويل املستدام بالبنك التجاري الدويل. 
خ���الل هذه اجللس���ة ال���يت عقدت يف اجلن���اح املرصي 
باملنطق���ة الزرق���اء، أطلق البنك التج���اري الدويل مبادرة 
الBrain Trust برؤي���ه ومهنجي���ه لتفعي���ل التع���اون 
م���ع العديد من اجله���ات املعنية هبدف خلق الس���تمثار 
املطلوب���ة لمتوي���ل املرشوع���ات املالية األفريقي���ة القيادة 
من خ���الل الرتكزي ع���ىل قطاع���ات الزراع���ة والغذاء و 
 امل���اء، للعمل عىل حتقيق األمن الغ���ذايئ لقارة إفريقيا. 
وقال حس���ني أباظة، الرئيس التنفي���ذي والعضو املنتدب 
بالبنك التجاري الدويل، خالل اجللسة، “ منذ عام 2015، 
مع���ل البنك التج���اري الدويل عىل توس���يع نطاق توافقه 
والزتامه باألطر العاملية إميانا منه بأمهية دوره يف املجمل 
 يف تلبية احتياجات إفريقي���ا يف قطايع الغذاء واملياه«.

ويف لكمت���ه خ���الل اجللس���ة، أوحض أس���امة القييس، 
الرئيس التنفيذي لملؤسس���ة اإلسالمية لتأمني الستمثار 
وائمتان الص���ادرات، “أن املؤسس���ة ونظرياهتا يعلبون 
دوًرا هاًم���ا يف دمع متوي���ل إج���راءات مواجه���ة تغ���ري 
املن���اخ عىل املس���توى ال���دويل، حيث يقع ع���ىل عاتقهم 
 مسؤولية تعزيز معليات المتويل اخلرضاء واملستدامة«. 
وقال���ت د .دالي���ا عب���د الق���ادر رئي���س قط���اع المتويل 
املس���تدام بالبنك التج���اري الدويل ، “لق���د حان الوقت 
لألخ���ذ بزم���ام األم���ور واجياد احل���ل خلل���ق منظومه 
مبتك���رة وآليه جدي���ده جل���ذب الس���تمثارات اخلاصة 
األفريقي���ة  الق���ارة  يف  التكي���ف  مرشوع���ات  لمتوي���ل 
وخاص���ه مرشوع���ات الزراع���ة وتوف���ري املي���اه هب���دف 
 التغلب عىل املش���الك اليت تعاين مهنا القارة األفريقية. 
وأضافت أنه يوجد ح���وايل 250 مليون نمسه يف القارة 
األفريقي���ة يعانون م���ن ندرة املياه واجل���وع بيمنا تتوافر 
للقارة األفريقية إماكنيات زراعي���ة هائلة تؤهلها لالكتفاء 
الذايت إذا ما بادرت املؤسسات املالية يف افريقيا بالعمل 
امجلايع لتفعيل منظومة مبتكرة للمتويل وإرساء حومكة 
ملرشوعات الغذاء واملياه. ومما يجشع ذلك تفعيل املنصة 
الوطنية لملرشوعات اخل���رضاء والعمل املنايخ وإطالق 
 برن���اجم “ُن�����َويفيِّ “، بقطاعات الغذاء واملي���اه والطاقة«.
فمي���ا أكد طلحة كرمي، الرئي���س التنفيذي لقطاع املخاطر 
بالبنك التجاري الدويل، “أن البنك التجاري الدويل يدرك 
جيدًا أمهية خماطر تغري املناخ وأنه مع اس���مترار تزايد 
التحديات املناخية س���تكون أفريقي���ا عرضة ملخاطر بيئية 
واجمتاعي���ة كبرية مؤكدا عيل امتالك املؤسس���ات املالية 
الق���درة واألدوات الالزمة لتحقيق التمنية املس���تدامة يف 
نط���اق املنطقة من خالل متويل املناخ والذي يمشل متويل 
مرشوع���ات التخفيف من آثار التغريات املناخية والتكيف 

معها«

وعقد CIB جلسة ثانية يف املنطقة اخلرضاء بقمة املناخ 
COP27 بعن���وان “اآللي���ات المتويلي���ة املبتكرة لمتويل 
مرشوع���ات التكيف والتخفيف م���ن تغري املناخ “، واليت 
ناقشت طرح آليات متويلية مبتكرة ومناسبة للدول اإلفريقية 
 مثل طرح الس���ندات اخل���رضاء والزرق���اء، والصكوك. 

وحرض اجللسة الدكتور رشيف سايم رئيس جملس إدارة 
البنك التجاري الدويل، وويندي دوبسون، رئيس املواطنة 
املؤسس���ية لملجموع���ة يف  مجموعة س���تاندرد بنك يف 
جنوب إفريقيا، وهبة عبد اللطيف رئيس قطاع املؤسسات 
املالية واملراسلني بالبنك التجاري الدويل، وممثل عن بنك 
كينيا التجاري KCB،  بيمنا أدار اجللس���ة بيرت اكشن 
كبري مس���ؤويل الستمثار والرئيس الدويل لمتويل املناخ 
 مبجموعة املؤسس���ات املالية ومؤسسة المتويل الدولية. 

وقال الدكتور رشيف س���ايم، رئيس جملس إدارة البنك 
التج���اري الدويل، خ���الل لكمته باجللس���ة، إن “جملس 
إدارة البن���ك يل���زتم بتوف���ري األدوات املالية املس���تدامة، 
مستندا عىل إطالق البنك ألول سندات خرضاء للرشاكت 
 يف م���رص بالتعاون م���ع مؤسس���ة المتوي���ل الدولية«.

وأك���د س���ايم ح���رص البن���ك ع���ىل ترسي���ع حت���ول 
حتقي���ق  حملاول���ة  إقل���يمي،  نط���اق  ع���ىل  النظ���ام 
 التكي���ف م���ع املن���اخ واحل���د من آث���اره يف الق���ارة.  

وذكر ش���يخ معر س���يال املدير اإلقليمي ملؤسسة المتويل 
الدولية ملنطقة مشال إفريقيا ، ان متويل مش���اريع البيئة 
حيق���ق عائدا عىل املس���تويني البي���يئ والجمتايع مكا 
حيق���ق عائدا عىل مس���توى قط���اع األمع���ال. وأضاف 
أن احلاج���ة إىل متوي���ل مرشوع���ات  الس���يد س���يال 
البيئ���ة يف أفريقي���ا تف���وق معدلت المن���و احلالية. ويف 
مؤسس���ة المتوي���ل الدولية، نس���اعد اجلهات املس���ؤولة 
يف وض���ع اخلطوط العريضة مكا نس���اعد املؤسس���ات 
املالية يف بن���اء القدرات وتوفري المتويل لملس���اعدة يف 
 س���د الفجوة اخلاص���ة بمتوي���ل املرشوع���ات املناخية.

ويف هذا السياق، أضافت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع 
املؤسسات املالية واملراسلني بالبنك التجاري الدويل، أن 
بع���د قيام CIB بإصدار س���ندات خ���رضاء بقمية 100 
ملي���ون دولر أمري���ي بالتع���اون مع مؤسس���ة المتويل 
الدولية، مضيفة أن البنك يعكف عىل توفري أدوات ابتاكرية 
لمتويل املناخ، مبا يف ذلك، القروض والس���ندات املتعلقة 
بالس���تدامة وغريها، مش���رية إىل تط���ور أنمظة اإلدارة 
 البيئي���ة يف مرص لتحقيق أهداف أجن���دة متويل املناخ. 

وم���ن جانبه، قال بيرت اكش���ن، الرئيس ال���دويل لمتويل 
املن���اخ مبجموعة املؤسس���ات املالية ومؤسس���ة المتويل 
الدولي���ة، نرى العديد من البتاكرات خاصة يف أس���واق 
املال. الس���ندات اخلرضاء اكنت البداية بالنسبة لسندات 
البيئة ولعبت مؤسس���ة المتويل الدولية دورا رئيس���يا يف 
ذلك املج���ال منذ عام 2010. وقد انطل���ق هذا النوع من 
السندات يف األسواق الناشئة. ان ما نراه اليوم هو تطور 
للعديد من أس���واق املال اجلديدة مبا يف ذلك الس���ندات 
الزرق���اء اليت تغيط جمالت مثل املياه النظيفة واملنتجات 
الصديق���ة لملحيط���ات والحشن املس���تدام. اما الجتاه 
 الثاين فهو الزيادة يف السندات ذات الصلة بالستدامة.

هذا و سيس���متر تواجد CIB طوال فرتة COP27حيث 
يقوم باس���تضافة البنك ثالث جلسات اخري يف احلادي 
عرش من يوم إزال���ة الكربون واخلامس عرش من نومفرب 

يف يوم ACE واملجمتع املدين.

وقع بنك مرص مؤخرا بروتوكول تعاون مع رشكة 
بزين���س بومرز ؛ حيث وقع لك من معرو دمرداش 
) رئي���س قطاع املرشوعات الصغريه و املتوس���طة 
و المتوي���ل متنايه الصغر و المتويل اإلس���اليم 
ببنك مرص وطارق بكري ) مدير التنفيذي برشكة 
“ بزين���س بومرز بتوقيع الربتوك���ول ،حيث هيدف 
إىل إطالق مبادرة مشرتكة لتوفري حلول ومنتجات 
مالية وخدم���ات وحلول غري مالي���ة “ من البنك “ 
و الرشكة ألحصاب املرشوع���ات متناهية الصغر 
والصغ���رية م���ن معالء لك���ا من الطرف���ني، وذلك 
بغرض تق���دمي قمية مضافة للعم���الء يمشل اكفة 
احللول واملنتجات اليت ُت�ليب احتياجات هذه الفئة، 
ويمش���ل التفاق مع���الء الطرف���ني املُتعاملني عىل 
املنص���ات اإللكرتونية، منصة قرض إكس���ربيس 
 zVendo.com  اخلاص���ة بالبنك”  ومنص���ة“
اإللكرتونية” اخلاصة بالرشكة، ويمت ذلك للتوسع 
وإتاح���ة حلول خمتلف���ة تعمل عىل توف���ري الوقت 

واجلهد للعمالء .
و ُتعد رشكة بزينس بومرز أحد الرشاكت الرائدة 
يف جم���ال احللول املتاكملة للتجارة  اإللكرتونية و 
اخلدمات التجارية الشاملة عرب شبكة اإلنرتنت يف 
م���رص  وأمعال إنتاج وتطوير الرباجم والتطبيقات 
وإنشاء قواعد البيانات ونظم املعلومات اإللكرتونية 
وتشغيلها والتدريب علهيا، وذلك من خالل منصها 
املتعددة اللغات zVendo.com ، اليت تس���اعد 

التج���ار عىل بن���اء وإدارة أمعال متصلة بش���بكة 
اإلنرتن���ت أو غري املتصلة هب���ا عن طريق تطبيقات 
متاج���ر إلكرتونية، براجم اهلوات���ف الذكية ونقاط 
البيع باإلضافة إىل مس���اعدة املصنعني املرصيني 

عىل تسويق وبيع منتجاهتم عىل شبكة اإلنرتنت.
وم���ن اجلدير بالذكر أن بن���ك مرص يويل أمهية 
كربى لقطاع املرشوعات عىل اختالف أجحامها 
وترس���يخ مفهوم ريادة األمعال باعتبارها قاطرة 
المن���و القتص���ادي ويقوم البن���ك بالدخول يف 
العديد م���ن املبادرات والربوتوك���ولت اليت من 
ش���أهنا دمع املرشوع���ات الصغ���رية واملتناهية 
الصغر ، مكا يقوم البنك من خالل مراكز خدمات 
تطوير األمعال )مب���ادرة رواد النيل(  اليت قام 
بتقدمي الدمع لملرشوع���ات، حيث قام البنك من 
خ���الل مراك���ز تطوير األمعال بتق���دمي 30 ألف 
خدم���ة غري مالية ل���راواد المع���ال و أحصاب 
املرشوع���ات، وذلك إلط���الق الطاق���ات الاكمنة 
لدى الش���باب وزيادة عدد املرشوعات الصغرية 
واملتوسطة وتجشيع الرشاكت الناشئة والقامئة 
يف القطاع���ات القتصادية املس���هدفة؛ لتعزيز 
املنت���ج احملىل من خالل صناع���ة وطنية متتلك 
القدرة عىل املنافس���ة وغزو أسواق جديدة عىل 
الصعي���د الدويل، حيث أن قمي واس���رتاتيجيات 
معل بنك م���رص تعكس دامئ���ًا الزتامه بالتمنية 

املستدامة والرخاء ملرص.

مض���ن فعاليات مؤمتر املناخ cop27  ،  واملنعقد برشم 
الش���يخ ، افتتح الدكتور مصطىف مدبوىل، رئيس جملس 
ال���وزراء، فعاليات »ي���وم المتويل«، ال���ذى تنمظه وزارة 

املالية باجلناح املرصي باملنطقة الزرقاء   .
وحرض اجللس���ة الفتتاحية الدكتور دمحم معيط، وزير 
املالية،  و ديفي���د مالباس، رئيس مجموعة البنك الدويل،  
و كريس���تالينا جورجييفا، املدير الع���ام لصندوق النقد 
ال���دويل،  وزينب أمحد، وزير مالي���ة نيجرييا، والدكتور 
محمود حم���ي الدين، رائ���د املناخ للرائس���ة املرصية، 
واملبعوث اخل���اص لألمم املتحدة املع���ين بمتويل أجندة 
2030 للتمني���ة املس���تدامة،  و م���ارك اكرين، املبع���وث 
اخل���اص ل���ألمم املتحدة للعم���ل والمتوي���ل املنايخ،  و 
أوديل رينو باس���و، رئيسة البنك األورويب إلعادة اإلمعار 
والتمنية، و آخمي ش���تايرن، مدير برن���اجم األمم املتحدة 

اإلمنايئ، وعدد من املعنيني بقضايا متويل املناخ.
ويف مس���هل لكمته، رحب رئيس الوزراء باحلضور يف 
مدينة رشم الشيخ، الىت تعد أول مدينة خرضاء يف مرص، 
مشريًا إىل أن هذا التجمع ىف “يوم المتويل” يأيت عىل 
هام���ش اجمتاعات مقة تغري املناخ، واليت تعد دليلًا عىل 
الرتابط بني السياسات املالية وقضايا املناخ، واليت تؤثر 
بدورها عىل موارد الدول، وخاصة النامية مهنا، وبالتايل 
عىل مس���توى املوارد املالية املتاح���ة للحكومات، مضيفًا 
أهنا أصبحت عاملًا حامسًا لدمع جهود تغري املناخ عىل 

لك من مستوىي: التخفيف والتكيف.
وأوحض الدكت���ور مصطىف مدب���ويل، أن التضامن بني 
مجي���ع األطراف أحضى خياًرا ل ميكن الس���تغناء عنه، 
حيث إن التعاون بني احلكومات واملجمتع املدين وواكلت 
األمم املتحدة واملؤسس���ات املالية الدولية واإلقلميية، يف 
مس���ار متاكمل ومتناسق، هو أقرص الطرق وأقلها تلكفة 

للوصول إىل جناح اجلهود ملواجهة تغري املناخ.
وأكد  رئيس الوزراء   أن “يوم المتويل” يكتس���ب أمهية 
ملحوظ���ة باعتباره أحد األحداث املوازي���ة ملؤمتر املناخ، 
مؤكدًا عىل حرص مرص كرئيس���ة لملؤمتر عىل اإلعداد 
اجليد لجمتاعات اليوم من خالل برناجم مكثف يتضمن 
مناقش���ات حول موضوع���ات خمتلفة تتعل���ق مببادرات 
المتويل اإلبدايع، وتجشيع القطاع اخلاص عىل التحول 
إىل اقتصاد أخرض، وحتقيق انتقال عادل حُيقق األبعاد 
الجمتاعي���ة والقتصادي���ة، لىك تعىط جه���ود التمنية 
األولوية لرفاهية اإلنس���ان، وه���و هدف مجيع احلكومات 

يف مجيع أحناء العامل. 
وأض���اف مدبوىل أن هذه اجله���ود ل ينبيغ أن تضيف 
املزيد من األعباء عىل املواطنني خاصة يف الدول النامية، 
الذي���ن ل يتحملون أي مس���ؤولية عن الك���وارث النامجة 
عن تغ���ري املناخ، ونأم���ل أن يدرك رشاكؤن���ا يف الدول 
املتقدم���ة متاًما رضورة الوفاء بالزتاماهتم الس���ابقة يف 

هذا الصدد.
وق���ال الدكت���ور مصط���ىف مدب���ويل يف لكمت���ه: يهشد 
عاملنا سلس���لة غري مس���بوقة من األزم���ات العاملية ذات 
اآلث���ار املتع���ددة، مفنذ ع���ام 2019 ، واجه���ت البرشية 
تف���ي ف���ريوس كورونا، تله���ا الصدم���ة القتصادية 
بس���بب الرصاع ال���رويس األوكراين، وزيادة أس���عار 
الغذاء والطاقة، وما ترت���ب عىل ذلك من ارتفاع معدلت 
الت���م، يف مجي���ع اقتصادات الع���امل، مما أدى إىل 
التباط���ؤ امللحوظ يف المنو القتص���ادي العاملي، وزيادة 
املشالك اإلنسانية واألزمات اليت طال أمدها، لذلك، فإن 
إجياد خمرج من هذا الوضع يتطلب تضامًنا عاملًيا يضع 

مصلحة اإلنسانية فوق أي اعتبارات أخرى.
وأعلن رئيس الوزراء عن تعاون وزارة املالية املرصية مع 
ال���رشاكء لصياغة مبادرتني،   تتعلق���ان بتهسيل مبادلة 
الديون لتغري املناخ وخف���ض تلكفة القرتاض األخرض، 
مبا يمتاىش مع اتفاقية باريس ونتاجئ جالس���كو، وعىل 

وجه التحديد فميا يتعل���ق بمتويل التكيف، موحضًا 
أن م���رص تأم���ل أن ترتمج هذه املب���ادرات إىل 

الزتامات ج���ادة، إىل جانب األفاكر األخرى 
ال���يت قد يطرحه���ا املش���اركون، للتأثري 

بش���لك إجيايب واملس���اعدة ىف توفري 
موارد إضافية للدول النامية، وخاصة 
األفريقي���ة، ال���يت تس���تضيف مرص 

املؤمتر نيابة عهنم.
وأشار رئيس الوزراء إىل أنه أصبح من 

الواحض أن املس���تقبل القتصادي للكوكب 
يف خطر كبري ما مل نمتكن من مضان استجابة 

مجي���ع القتصادات بش���لك متنامغ ض���د التغيري 
املس���متر الذي نهشده يف مناخنا، موحضًا ما تش���ري 

ل���ه التقديرات من أن حوايل 4% م���ن الناجت القتصادي 
العاملي الس���نوي ميكن أن ٌيفق���د حبلول عام 2050 ، مع 
احمتال أن تواجه البلدان ذات الدخل املنخفض والبلدان 

ذات الدخل املتوسط األدىن هذه اخلسائر.
ونوه إىل أن هناك حاجة إىل موارد مالية كبرية للحد من 
آث���ار تغري املناخ عىل كوكبنا، وميكن أن يزداد هذا الرمق 
إذا مل يمت التحرك وتنفيذ التدابري والسياس���ات الالزمة 

للتخفيف من أزمة املناخ.
وتاب���ع مدبويل: عىل الرمغ من ه���ذه احلقائق، واجلهود 
املبذولة عىل مر س���نوات من التعه���دات والوعود وكذلك 
األط���ر واآلليات، مل يكن المتويل املنايخ اكفيًا من ناحية 
ال���مك والنوع، مع التعهدات ال���يت مل تتحقق يف األوقات 
اليت حتتاج فهيا القتصادات إىل وصول أفضل وأهسل 
للمتوي���ل الالزم للتخفيف من أزم���ة املناخ اليت يواجهها 

عاملنا والتكيف معها. 
وأش���ار إىل أن البلدان األفريقي���ة عىل وجه اخلصوص 

تواج���ه حتدي���ات هائل���ة يف ه���ذا املج���ال، خاصة مع 
اسمترار األزمة القتصادية، فأس���عار الفائدة املرتفعة، 
والوصول احملدود إىل أسواق القرتاض الدولية؛ جتعل 
من الصعب عىل البل���دان األفريقية مجع المتويل الالزم 
محلاية بيئها ومحاية اقتصاداهتا من خطر تغري املناخ، 
مؤكدًا اس���تعداد م���رص اجلاد ملناقش���ة مجيع األفاكر 
واملبادرات اليت هتدف إىل حتقيق قفزة يف جهود متويل 
املناخ، مب���ا يمتاىش مع قيادتنا للعم���ل املنايخ الدويل 

كرئيس املؤمتر.
واخت���مت رئيس ال���وزراء لكمته، مؤك���دًا أن المتويل هو 
جحر الزاوي���ة للوفاء باللزتام���ات الوطنية حنو النتقال 
إىل القتص���اد األخ���رض، وإن الوضع احل���ايل لألزمة 
القتصادية العاملية والتحدي���ات اليت تطرحها يه نقاط 
رئيس���ية جيب أن يمت مناقش���ها وإجياد حلول هلا، مبا 
يف ذل���ك رضورة حتقيق التوازن بني التكيف والتخفيف، 
لفتا إىل أنه هشد باألمس التوقيع عىل عدد من اتفاقيات 
المتويل مضن منصة “ن���ويف” واليت تضمنت عددا من 
املرشوع���ات يف مجموعة من القطاع���ات املختلفة، حيث 
تعت���رب املنصة خطوة مهمة حنو البدء يف تنفيذ التعهدات 
حنو العمل املنايخ، وكذا مضن الس���رتاتيجية الوطنية 

للتغريات املناخية. 
أولويات متويلية 

م���ن جانبه ،  أكد الدكتور دمحم معيط وزير املالية،   أن 
الرؤية األفريقية ملواجهة التغريات املناخية ل محتل أعباء 
إضافية عىل رشاكء التمنية الدوليني، بل س���تعرب عن 
روح التضامن بني أعضاء األرسة الدولية وتعكس 
ق���دًرا من تش���ارك املس���ولية، يف ظ���ل أزمة 
اقتصادية عاملية معقدة تتشابك فهيا تبعات 
احل���رب بأوروبا م���ع تداعيات جاحئة 
كورون���ا؛ ويعص���ف فهي���ا التم 
اخل���ارج،  م���ن  املس���تورد  احل���اد 
بالقدرات المتويلي���ة والتمنوية للدول 
النامي���ة والناش���ئة، ويصبح وصول 
القتصادات الناش���ئة لألس���واق املالية 
الدولي���ة أم���ًرا غاية ىف الصعوب���ة وبتلكفة 

مخضة جًدا.
ق���ال الوزي���ر: ندعو رشاكءن���ا يف املجمتع الدوىل 
و»مجموع���ة  الس���بع«  »مجموع���ة  أعض���اء  خاص���ة 
العرشين«؛ لتبىن أولوياتنا القارية اليت مت التوافق علهيا 
يف اجمت���اع وزراء املالي���ة والقتص���اد والبيئة األفارقة 
سبمترب املاىض؛ لمتثل رؤية أفريقية موحدة حول قضايا 
المتويل واملن���اخ، مت طرحها يف مقرتحات حمددة خالل 
اجمتاعات صندوق النقد والبنك الدوليني تتلخص يف أن 
»إعادة المتويل« ملس���تحقات مؤسسات المتويل الدولية 
مثل صندوق النقد الدويل مضن برناجم »أدوات المتويل 
الرسي���ع« تعد إحدى األدوات العملية لمتويل التكيف مع 
التغريات املناخية، وأن استخدام الدول  حلقوق الحسب 
اخلاصة هبا، يهسم ىف توس���يع قاعدة املس���تفيدين من 
صندوق »املرونة والستدامة«، مع الستفادة من املوارد 
املالية املتاحة هبذا الصندوق، ىف متويل التحول املنايخ 
بالدول النامية والناش���ئة، ودمع برن���اجم »تأجيل خدمة 
الديون« لل���دول الفقرية واألكرث عرض���ة للفقر، وتعزيز 

إطار العمل املشرتك ملعاجلة أزمات املديونية األفريقية.

أضاف الوزير، أننا نتطلع إىل اخلروج من »يوم المتويل« 
بآلي���ات مي���رسة خلف���ض تاكليف الق���رتاض األخرض 
بالبلدان النامية والناش���ئة من األس���واق الدولية، وتبين 
تنفيذ قرار امجلعية العامة لألمم املتحدة الصادر يف 21 
يولي���و 2022 »الرشاكة اجلديدة من أجل تمنية أفريقيا: 
التق���دم احمُلرز ىف التنفيذ وال���دمع الدوىل« الذى يؤكد 
ال���دور املهم لتدابري ختفيف املديوني���ة الىت تمشل إلغاء 
الدي���ون وإعادة اهليلكة وأى آلي���ات أخرى مثل مبادرات 
مبادل���ة الديون بالتمنية املس���تدامة والعمل املنايخ؛ مبا 
يتيح التوصل إىل حل ش���امل ومس���تدام ملشلكة الديون 

اخلارجية للبلدان األفريقية.
أش����ار إىل أنه ىف »يوم المتويل« س����يمت ط����رح 3 قضايا 
رئيس����ية للنقاش ىه: »المتويل املبتكر«، و»متويل التحول 
الع����ادل«، و»دور القط����اع اخل����اص ىف حش����د م����وارد 
الس����تمثارات اخلرضاء«، قائال: »نتطل����ع إىل مقرتحات 
املش����اركني ىف يوم المتويل، للتعامل مع الديون الس����يادية 
لتوفري مصدر إضايف لمتويل التمنية املستدامة عىل ضوء 
م����ا جاء ىف بيان مرص أمام ال����دورة 77 لألمم املتحدة ىف 

سبمترب 2022«.
وأوحض الوزي����ر، أن هناك من س����بقونا من����ذ ثالثني عاًما 
باحلدي����ث عن التعهدات الدولية للحف����اظ عىل املناخ، حيث 
ق����ال أول أمني عام أفريىق لألمم املتح����دة الدكتور بطرس 
بطرس غاىل: »هذه التعهدات ترتكز بالطبع عىل اس����تعداد 
الدول الصناعي����ة لتحويل موارد مالية إضافية وتكنولوجية 

مناس����بة إىل ال����دول النامي����ة ل����ىك يت����اح هل����ا الوفاء 
بالزتاماهت����ا ىف إطار ه����ذه التفاقية«، لفًتا إىل أن 

رئيس����ة وزراء الرنوجي قالت أيًضا - ىف الكتيب 
الذى نرشته الواكلة العاملية لألرصاد اجلوية 

بعنوان: »تغري املن����اخ.. البيئة والتمنية« 
عام 1992- :»إننا نتحرك اآلن صوب 
جوهر معلية التصنيع-  أنمظة الطاقة، 
وهيالك اإلنتاج، وأمناط الس����هالك- 
وكذلك الفجوة ب����ني المشال واجلنوب، 

وملواجهة هذا األم����ر احليوي واملهم، فإن 
رشوًط����ا أفضل لنق����ل التكنولوجي����ا وإتاحة 

م����وارد مالي����ة جدي����دة وإضافية لل����دول النامية 
ستكون رضورية«.

وأك����د الوزير، أنه ق����د حان الوقت لرتمجة ه����ذه التعهدات 
الدولية إىل واقع جديد أكرث استدامة لشعوبنا، مشرًيا إىل 
اعمتاد الرائس����ة املرصية لقمة املناخ ه����ذا العام:»مًعا من 
أج����ل التنفي����ذ ، لفتا إيل أن  80% م����ن انبعاثات الكربون 
مصدره����ا 20 دولة فق����ط، وأن البلدان النامي����ة واألفريقية 
تتعرض ألق����ى التبعات الس����لبية اقتصادًيا ومعيش����ًيا 
بسبب التغريات املناخية، رمغ أن أفريقيا ل تهسم إل ب� %3 
فقط م����ن انبعاثات الكربون يف العامل وميثل قاطنوها %17 
من س����اكن العامل، إل أهنم األكرث عرضة لآلثار الس����لبية 

للتغريات املناخية.
أش����ار الوزير، إىل أنه اتساًقا مع الزتام مرص بأن تصبح 
مس����امًها فاعلًا يف حتفزي العمل ال����دويل ملواجهة تغريات 
املناخ بالزتامن مع اس����تضافة مؤمتر   »COP27«، فإننا 
نعلن النهاء من إطار المتويل السيادي املستدام، الذي يعد 
مبثابة تطوير إلطار المتويل الس����يادي األخرض يف مرص، 
حبيث يحمس  بإدراج مش����اريع إضافية ميكن متويلها من 

خالل الس����ندات اخلرضاء والزرق����اء والجمتاعية وأيًضا 
الس����ندات املستدامة، موحًضا أن هذه اخلطوة حتافظ عىل 
ماكنة مرص الرائ����دة يف المتويل املبتك����ر لملناخ والتمنية 
الجمتاعية والقتصادية يف أفريقيا، وعىل مس����توى الدول 

النامية.
متويل عادل واكيف 

ب����دوره  أك����د الدكتور محم����ود حمي الدي����ن، رائد املناخ 
للرائسة املرصية ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة للتغري 
املن����ايخ COP27 واملبعوث اخلاص لألمم املتحدة املعين 
بمتويل أجندة 2030 للتمنية املس����تدامة، أن توفري المتويل 
ال����اكيف والعادل هو مفتاح التنفي����ذ الفعيل للعمل املنايخ 

الذي يدعو إليه مؤمتر األطراف السابع والعرشين.
وأش����ار حمي الدين إىل وجود جفوة متويلية كبرية للعمل 
التمن����وي واملنايخ يف الدول النامية والناش����ئة تقدر بنحو 
1,3 تريلي����ون دولر ح����ىت عام 2025 وق����د تزيد إىل 2,4 
تريلي����ون دولر حبل����ول عام 2030، موحض����ًا أن اللزتام 

بمتويل العمل املنايخ أصبح أمرًا رضوريًا.
وأوحض حم����ي الدي����ن أن تعه����د مؤمت����ر األط����راف يف 
كوبهناجن بمتويل العمل املن����ايخ يف الدول النامية بقمية 
100 ملي����ار دولر س����نويًا مل يمت الوفاء ب����ه حىت اآلن إل 
من ع����دد قليل من الدول املتقدمة، مؤك����دًا أن أمهية الوفاء 
هبذا التعهد تمكن يف متهيد الطريق أمام الوفاء باملزيد من 
اللزتامات، رمغ أن هذه القمية ل متثل أكرث من ثالثة باملئة 

من المتويل املطلوب.
وأفاد حمي الدين بأن 80 باملائة من متويل العمل التمنوي 
واملنايخ يف ال����دول النامية تتحمله املوازنات العامة للدول 
بنسبة 80 باملئة، مكا أن 60 باملئة من متويل العمل املنايخ 
يمت عن طريق الستدانة، مشددًا يف هذا الصدد إىل أمهية 
تعزيز مش����اركة القطاع اخلاص وبنوك التمنية الوطنية يف 
متوي����ل العمل املن����ايخ، واعمتاد معايري مؤسس����ة التمنية 
الدولية IDA فميا يتعل����ق باملنح والقروض امليرسة واليت 

تحمس بفرتات سداد طويلة املدى وبفوائد خمفضة.
ويف ه����ذا اإلطار، أك����د حمي الدي����ن رضورة العمل عىل 
خف����ض الدين وتفعي����ل مقايضة الديون مقابل الس����تمثار 
يف مرشوعات املناخ والبيئة، موحضًا أن مبادرة املنتديات 
اإلقلميية امخلس����ة اليت أطلقها الرائس����ة املرصية ملؤمتر 
األط����راف بالتعاون مع اللجان القتصادية اإلقلميية التابعة 
لألمم املتحدة وفري����ق رواد املناخ هشدت مفاوضات جيدة 

يف هذا املسار.
ولف����ت رائ����د املن����اخ إىل أن مب����ادرة املنتدي����ات اإلقلميية 
امخلس����ة نتج عهنا حنو 400 م����رشوع تغيط يف مجملها 
خمتلف أبعاد العمل املنايخ س����يمت عرض مخس����ني مهنا 
خالل مؤمتر األطراف يف رشم الشيخ، معربًا عن سعادته 
بالتفاق مع حتالف جالجسو لمتويل الس����باق حنو الصفر 
GFANZ لمتوي����ل بع����ض املرشوع����ات ال����يت نتجت عن 

املنتدى اإلقليمي اخلاص بأفريقيا.
ونوه حمي الدين  إيل أمهية تفعيل أدوات المتويل املبتكر، 
معربًا عن سعادته بإطالق مبادرة أسواق الكربون األفريقية 
خالل فعاليات املؤمتر واليت من شأهنا أن تعزز قدرة الدول 
األفريقي����ة عىل متوي����ل العمل املنايخ.. ولف����ت إىل أمهية 
تعزيز املامرس����ات البيئية والجمتاعية وحومكة الرشاكت 
وفق معايري حمددة ملنع ظاهرة الغس����ل األخرض ومضان 
الزتام الرشاكت والقطاع اخلاص بدورها يف العمل البييئ 

واملجمتي.
وأش����اد حمي الدين بإطالق أجندة رشم الش����يخ للتكيف 
خ����الل فعالي����ات املؤمتر وال����يت تقيض بمتويل مس����تدام 
لقطاع����ات حيوية مهنا الغ����ذاء والزراعة واملي����اه والطبيعة 
والس����واحل واحمليط����ات والتجمع����ات البرشي����ة والبنية 
التحتية، داعيًا اجلهات األطراف وغري األطراف لملش����اركة 

يف متويل وتنفيذ هذه األجندة اهلامة.
ودع����ا حمي الدين إىل تبين الهنج الش����امل الذي يتعامل 
مع مش����لكات الفقر والغ����ذاء والصحة جنبًا إىل جنب 
مع مش����لكات البيئة واملناخ يف إطار واحد، مشريًا 
إىل املب����ادرة الوطني����ة لملرشوعات اخلرضاء 
الذكي����ة ال����يت أطلقها احلكوم����ة املرصية 
هبدف تعزيز مش����اركة اجلهات احمللية 
املختلفة يف العم����ل املنايخ والتمنوي 
حبيث تنعكس نتاجئه عىل لك املواطنني 

يف القرى واملدن.
ويف خت����ام لكمته، ش����دد حم����ي الدين 
عىل أمهية املصداقية وبن����اء الثقة بني مجيع 
اجله����ات واألطراف الفاعلة فمي����ا يتعلق بمتويل 

وتنفيذ العمل املنايخ
أزمات  

وق����ال ديفي����د مالباس رئي����س مجموعة البن����ك الدوىل، إن 
األزمات ال����ىت تواجه التمني����ة وآثارها متت����د إىل تقليص 
القتصادي����ات وزيادة الفقر وتقليل ف����رص التعلمي وأيضا 
عدم إتاحة الفرص للحصول عىل املياه والكهرباء، مش����ريا 
إىل أن البن����ك ينخرط ىف متويل لك هذه املش����لكات وعىل 
رأهس����ا التغري املن����اىخ وزي����ادة المتويل اخل����اص هبذه 
الك����وارث مثملا حدث ىف باكس����تان، فضال عن ختصيص 

مبالغ كبرية ملواجهة التغري املناىخ والتكيف البييئ.
أض����اف مالباس، أن البنك يتعامل م����ع أزمة املناخ بالعمل 
والتأثري وتجشيع استخدام الطاقة املتجددة، مكا أن البنك 
مين����ح القروض واملن����ح املختلفة لمتوي����ل املرشوعات الىت 
تس����تغرق وقتا طويال  ، مش����ريا  إىل أن البنك يعمل عىل 
متوي����ل املرشوعات ال����ىت هتدف للحد م����ن ابنعاثات الغاز 

والحتباس احلرارى.

أص���در بن���ك القاه���رة 4 تقاري���ر متخصصة ىف جم���ال المتويل 
املس���تدام دمع���ًا جله���ود البنك ىف ه���ذا املجال وتمش���ل “تقرير 
الس���تدامة وفق���ًا لملعايري الدولي���ة إلعداد تقارير الس���تدامة«   
جان���ب  Global Reporting Initiative )GRI(،  إىل 
 Carbon Footprint إص���دار تقرير البصمة الكربوني���ة األول
مك���ا   ،UN Global Compact ال����  وتقري���ر   ،Report
PRB   �وإع���داد تقري���ر الUNEP FI  انض���م البنك ملب���ادرة
ىف إط���ار جهود البن���ك املتواصلة حنو حتقيق أهداف اإلس���تدامة 
 ومب���ا يتواف���ق مع خط���ط وتوجه���ات الدولة ورؤية م���رص 2030.
وهبذه املناس���بة، أك���د طارق فايد رئيس جمل���س اإلدارة والرئيس 
التنفي���ذى لبن���ك القاه���رة عىل أمهي���ة تلك اخلط���وة مضن جهود 
عديدة يتخذه���ا بنك القاهرة لدجم معايري اإلس���تدامة يف منظومة 
املخاطر واكفة اإلجراءات التشغيلية وسياسات المتويل يف خمتلف 
القطاع���ات، مكا ميثل إصدار التقارير بع���دًا حموريًا هامًا لتفعيل 
خارطة المتويل املس���تدام بالبنك، خاص���ة وأهنا تأىت بالزتامن مع 
اس���تقبال مرص لقمة املناخCOP 27  مبدينة رشم الش���يخ والىت 
يش���ارك بنك القاه���رة ىف فعالياهتا انطالقًا م���ن ريادته ىف جمال 
الستدامة وجهود البنك الفعالة ىف مواجهة التحديات البيئية، معربًا 
.27 COP عن اعزتازه بتنظمي مرص حلدث خضم حبجم وماكنة مقة 

وتابع فايد أن مش���اركة البن���ك بالقمة تأىت ىف إطار تواجد القطاع 
امل���رصىف حتت مظل���ة احتاد بن���وك م���رص باملنطقة الزرق���اء ال�
Blue Zone ، إىل جان���ب تواج���د البنك باملنطق���ة اخلرضاء ال� 
Green Zone حت���ت مظل���ة وزارة البيئ���ة، وىف إط���ار الرشاكة 
اإلس���رتاتيجية للبن���ك م���ع جه���از تمني���ة املرشوع���ات الصغرية 
واملتوس���طة لتنظ���مي مع���رض تراثنا، فضل���ًا عن مش���اركة البنك 
ىف حلقتني نقاش���يتني خ���الل فعاليات القمة ت���دور أحدمها حول 
“الش���باب والقضاي���ا البيئي���ة، بيمنا تدور اجللس���ة األخرى حول 
 خماطر املواد البالس���تيكية أحادية اإلستخدام واحللول ملواجهها.

يأىت اهلدف من إصدار التقارير استعراض جهود البنك يف جمال 
اإلستدامة ودمع األثر اإلقتصادي واإلجمتايع والبييئ له ومسامهته 
يف خدمة املجمتع، ودجم معايري الستدامة مضن األمعال األساسية 
للبنك مبا يهسم ىف تعظمي القمي املجمتعية والبيئية ومبا يتوافق مع 
 مبادئ المتويل املس���تدام والىت أصدرها البنك املركزى املرصى. 
ه���ذا ويعد بنك القاهرة من أكرث املؤسس���ات إدرااًك لملس���وليات 
البيئية واإلجمتاعية وقواعد احلومكة الىت تقع عىل عاتق املؤسسات 
وتتاكم���ل مع معايري أداهئا واس���تدامة أمعاهلا عىل املدى الطويل، 
حي���ث مير البن���ك مبرحلة تط���ور جديدة ليتح���ول خالهلا إىل بنك 

مستدام.

التمويل العادل والكافي ركيزة التحول العالمي لالقتصاد األخضر  

فى يوم التمويل .. مصر تطرح مبادرتني لتسهيل مبادلة الديون وخفض تكلفة االقتراض األخضر
خالل يوم التمويل

   المالية: نتطلع إلى الوصول آلليات ميسرة لخفض 
تكاليف االقتراض األخضر بالبلدان النامية

   محمود محيي الدين يطالب بالعمل على خفض الدين وتفعيل 
مقايضة الديون مقابل االستثمار في مشروعات المناخ والبيئة

 

   رئيس الوزراء : أسعار الفائدة المرتفعة والوصول المحدود إلى أسواق االقتراض الدولية تجعل من الصعب 
على البلدان األفريقية جمع التمويل الالزم لحماية بيئتها وحماية اقتصاداتها من خطر تغير المناخ

بنك القاهرة يصدر 4 تقارير متخصصة فى مجال االستدامة.. 
COP 27 ويعلن تفاصيل مشاركته فى فعاليات قمة املناخ

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركة بيزنس بومرز لتوفير 
حلول ومنتجات مالية ألصحاب املشروعات الصغيرة واملتناهية الصغر

05

  »البنك
 الدولى« يعلن منح
 قروض لمشروعات

 تقلل االحتباس
 الحرارى

البنك
 األوروبي للتنمية: 

1.3 مليار دوالر لدعم
 االنتقال لالقتصاد

 األخضر 

ناصر ..
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يقدمها: ناصر المصرى قمة المناخ  
أرباح مصرف أبوظبي اإلسالمي 

مصر ترتفع إلى 1.58 مليار 
جنيه خالل 9 أشهر

أظهرت الق���وامئ املالية املجمعة ملرصف أبوظيب اإلس���اليم- 
مرص )ADIB(، ارتفاع أرباح املرصف خالل التسعة أهشر 

األوىل من العام اجلاري بنسبة 49%، عىل أساس سنوي.
وأض���اف البنك يف بي���ان ، أنه حقق ص���ايف رحب بلغ 1.58 
مليار جنيه خالل الفرتة من يناير حىت هناية س���بمترب 2022، 
مقابل 1.06 مليار جنيه خالل نفس الفرتة من العام املايض.

وارتفع عائد املراحبات واملش���اراكت واملضاربات واإليرادات 
املش���اهبة خالل الفرتة إىل 7.72 مليار جني���ه، مقابل أرباح 

بلغت 5.97 مليار جنيه يف الفرتة املقارنة من 2021.
وارتف���ع صايف الدخ���ل من العائد خالل التس���عة أهشر إىل 
3.4 ملي���ار جنيه، مقابل 2.6 ملي���ار جنيه خالل نفس الفرتة 

من العام املايض.

التىق رئي���س جمل���س ال���وزراء الدكت���ور مصطىف 
مدب���ويل، امخليس املايض ، حماف���ظ البنك املركزي 
حس���ن عب���داهلل، عىل هام���ش فعاليات مق���ة املناخ 
COP27 حيث مت استعراض عدد من امللفات املهمة.
ورصح املتحدث الرمسي لرائس���ة جمل���س الوزراء 
السفري نادر سعد،  بأن لقاء رئيس الوزراء  مع حسن 
عبداهلل يأيت يف إطار التنس���يق املشرتك والدامئ بني 
احلكوم���ة والبنك املرك���زي، ومتابعة ما مت من لقاءات 
ع���ىل مدار األيام املاضية مع مس���ؤويل مؤسس���ات 
المتويل الدولي���ة ورشاكء التمنية فمي���ا يتعلق مبلف 
متويل مرشوعات الس���تدامة واملرشوعات اخلرضاء 

.COP27 مضن فعاليات مقة املناخ

وأش���ار املتحدث الرمسي لرائس���ة جملس الوزراء، 
إىل أن الجمتاع تن���اول موقف توفري المتويل الالزم 
لرشاء الس���لع األساس���ية، حيث مت التأكيد عىل أن 

الحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة.
وأضاف املتحدث الرمسي لرائس���ة جملس الوزراء،  
أن الجمت���اع تط���رق أيضا إىل أنه ع���ىل مدار أيام 
املؤمتر اكن هناك فرصة كبرية لملناقشات املمثرة مع 
أبرز مسؤويل مؤسسات المتويل الدولية، الذين أكدوا 
خالل هذه املناقش���ات أمهية زيادة حصة المتويالت 
املس���تدامة  املرشوع���ات  يف  لالس���تمثار  املقدم���ة 
بالقطاعات املختلفة، وأن مرص ستكون لعبا حموريا 

يف مسألة الطاقة النظيفة باملنطقة.

رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك املركزي على 
COP27 هامش فعاليات قمة

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  13  نوفمبر  2022  •  العدد  668

»التجاري الدولي« يوفر 150 ماكينة دفع خلدمة 
أسطول نقل وفود مؤمتر املناخ 

يمت����زي البنك التج����اري ال����دويل CIB بأنه أكرب 
بنك قط����اع خاص يف مرص، ويع����زت بتقدمي باقة 
ُمتاكِملة من اخلدمات واحللول املرصفية املَُصَممة 
خصيًصا لتلبية احتياجات قاعدة مُعالئه املُتنامية 
من األفراد والرشاكت واملؤسسات الُكربى وحىت 
املرشوع����ات الصغرية واملُتوس����طة، لكن أكرث ما 
ميزي البنك مس����وليته الجمتاعية جتاه القتصاد 
الوط����ين وخدم����ة املواطن����ني والف����ات اخلاصة، 
ليصب����ح رائدا يف هذا املجال واألكرث اهساما يف 

مبادرات ومرشوعات امحلاية املجمتعية. 
مكا يس����امه “التجاري ال����دويل” يف مرشوعات 
الس����تدامة والقتص����اد األخ����رض ومرشوعات 
الطاق����ة النظيف����ة، مك����ا أهسم بش����لك كبري يف 
مؤمتر املن����اخ cop27  املنعق����د حاليا يف رشم 
الشيخ واس����تعرض خالله البنك التجاري الدويل 
 جهوده يف دفع ومتويل املرشوعات صديقة البيئة.

واكن����ت أخر جه����ود البنك التج����اري قيام قطاع 
املؤسس����ات والعالقات احلكومية ب����دمع منظومة 
التحصي����ل اإللك����رتوين بع����دد 150 ماكينة قبول 

الدفع خلدمة أسطول نقل وفود مؤمتر املناخ.
وأك����د  مع����رو اجلناي����ين الرئي����س التنفي����ذى - 
القطاع املؤس����ى بالبنك التج����ارى الدوىل، أن 
cib  مؤسس����ة مرصي����ة تعم����ل وف����ق املنظوم����ة 

املرصية جبانب تعامالته األجنبية. 
وأضاف “اجلنايين” أن التجاري الدويل حريص 
ع����ىل تدعمي دوره وتواج����ده يف مؤمتر املناخ يف 

رشم الشيخ.
ولف����ت الرئي����س التنفي����ذي إىل مب����ادرة البن����ك 
التجاري بتوف����ري 150 من ماكين����ات نقاط الدفع 
خلدمة أس����طول س����يارات النقل الكهربايئ وفود 
مؤمت����ر املناخ ودمعا لوزارة النقل يف مرشوعاهتا 
النظيفة،  مش����ريا أن جتهزي املاكينات مت يف وقت 

قيايس.

وش����دد معرو اجلناي����ين عىل جاهزي����ة التجاري 
ال����دويل ب����لك اماكنيات����ه خلدم����ة لك قطاع����ات 
القتص����اد الوطين ولس����ميا قط����اع مرشوعات 

القتصاد األخرض ومبادرات دمع املواطن.
وعىل هامش فعاليات مؤمتر املناخ COP27 أعلن 
الفريق مهندس اكمل الوزير وزير النقل تدش����ني 
منظومة إدارة وحشن السيارات الكهربائية مبدينة 
رشم الش����يخ تنفيذا لتفاق الرعاي����ة لنقل الوفود 
الرمسية خالل مؤمتر املناخ باستخدام السيارات 
الكهربائية مككون عي����ىن يمتثل يف هذه املنظومة 
وال����ىت تتك����ون من حمط����ات حشن للس����يارات 
الكهربائية بعدد 18 موقعا وعدد 106 نقطة حشن 
وعدد 150 س����يارة كهربائية وذل����ك بالتعاون بني 
وزارة النق����ل ممثله يف هيئ����ة ختطيط مرشوعات 
النقل وجهاز تنظمي النقل الربى الداخىل والدوىل 
وحمافظة جنوب س����يناء وحيث  مت اختيار مواقع 

ممزية وجمهزة لملرشوع ل تعيق حركة املرور.
وت����وىل البنك التجارى الدويل قطاع املؤسس����ات 
والعالق����ات احلكومية بدمع منظوم����ة التحصيل 
اإللكرتوىن بعدد 150 ماكينة قبول الدفع باجلنيه 

والدولر.

ش���ارك بنك القاه���رة ىف فعاليات الي���وم التطوىع 
للتنظي���ف مبدين���ة رشم الش���يخ ىف إط���ار مبادرة 
“رشم الش���يخ بدون أكي���اس بالس���تيك” بالتعاون 
مع وزارة البيئ���ة وحمافظة جنوب س���يناء وبرناجم 
األمم املتحدة اإلمناىئ UNDP وس���فارة سويرسا 
واإلحت���اد األوروىب، وهت���دف املب���ادرة للح���د من 
 إس���تخدام املواد البالس���تيكية أحادية اإلستخدام.

 وقال ط���ارق فايد رئيس جمل���س اإلدارة والرئيس 
التنفيذى لبن���ك القاهرة: “إن الهمت���ام بالبيئة يعد 
حمورًا أساسيًا إلسرتاتيجية العمل بالبنك مما دفعنا 
إلطالق مبادرتنا  bGreenخالل عام 2020 والىت 
تسهدف دمع القتصاد األخرض وحتقيق الستدامة 
البيئي���ة ونرش ال���وىع البيىئ ب���ني خمتلف رشاحئ 
املواطنني مب���ا يتوافق مع خط���ط الدولة والتوجهات 
العاملية ملواجهة التحديات البيئية، مؤكدًا عىل أمهية 
املب���ادرة والىت يمت تنفيذها مبدينة رشم الش���يخ ىف 
.27 COP إطار جهود احملافظة إلنعقاد مقة املناخ 

وىف س���ياق متصل، ذكرت هاي���دى النحاس رئيس 
قطاع اتصالت املؤسس���ة والتمنية املس���تدامة ببنك 
القاه���رة  أن فعاليات اليوم التط���وىع متتد لتمشل 
تنظي���ف مي���اه البح���ار م���ن البالس���تيك واملناطق 
الربي���ة مكحمي���ة رأس دمحم، موحض���ة أن تل���ك 
املش���اركة تأىت ىف إط���ار جهود البنك لإلس���تغناء 
عن البالس���تيك أحادى اإلس���تخدام حي���ث أطلقنا 
خ���الل عام 2021 م���رشوع »فؤاد بال بالس���تيك« 
بالتع���اون مع القنصلية الفرنس���ية باإلس���كندرية و 
“بانالس���تيك مرص”، فضلًا عن مش���اركتنا احلالية 
ىف مبادرة “رشم الش���يخ بدون أكياس بالس���تيك” 

مل���ا متثل���ه املب���ادرة من أمهي���ة بالغة لرف���ع الوىع 
 مبخاط���ر املواد البالس���تيكية أحادية الس���تخدام.

وقد هش���دت فعالي���ات الي���وم التطوىع مش���اركة 
منمظات الش���باب احمللية واملدارس والفنادق، مكا 
مت تنظ���مي معليات التنظيف حتت امل���اء بالتعاون مع 
للحد   )CDWS( غرفة الغوص والرياضات املائية
من النفايات البالس���تيكية ذات اإلس���تخدام الواحد 
 واليت يمت التخلص مهنا حتت املاء بواسطة القوارب.
هذا وقد أطلق بنك القاهرة مرشوعات عديدة مضن 
مبادرت���ه bGreen   ومهن���ا مرشوع���ات تنظيف 
الش���واطئ ومرشوع���ات إع���ادة تدوي���ر املخلفات 
ون���رش ال���وىع البي���ىئ ب���ني الطالب داخ���ل 150 
مدرس���ة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعلمي، ودمع 
املرشوع���ات الصديقة للبيئة، وزيادة الوىع بأهداف 

التمنية املستدامة من خالل الفنون وغريها.

أعل���ن امل���رصف املتح���د، مضي���ه قدما حن���و مزيد من 
التطبيقات الس���رتاتيجية املساندة لرؤية الدولة املرصية 
2030 يف طريق التحول ملامرس���ات اخلرضاء الصديقة 
للبيئ���ة، عيل اكفة اأاصع���دة القتصادي���ة والجمتاعية 
والبيئية والصحية والتمنوية اليت ختدم املجمتع املرصي 
بشلك خاص والدويل بش���لك عام، يف اطار التوصيات 
العاملي���ة للتقليل من اآلثار الس���لبية لالنبعاثات الكربونية 

الضارة بالكوكب األريض واملخلوقات.
 ويف بيانه الذي أصدره، وتزامنا مع فاعليات جلس���ات 
مؤمتر املناخ COP 27 اس���تعرض املرصف املتحد أمه 
19 ممارسة ومرشوع أخرض صديقة للبيئة قام هبم عىل 

4 حماور رئيسية:
 اوال: حمور آليات االقتصاد االخر  

اصدار اول تقرير للبصمة الكربونية ب 3 مراكز رئيسية 
لملرصف املتحد 

أعلن امل���رصف املتحد يف اكتوبر امل���ايض عن اصدار 
اول تقرير لقياس البصمة الكربونية ب 3 مركز رئيسية.  
وذلك متاشيا مع توجهات الدولة املرصية والبنك املركزي 
املرصي حن���و التح���ول لتطبيقات القتص���اد الخرض 

واحلد من الثار السلبية للتغريات املناخية.
تضم���ن تقري���ر البصم���ة الكربونية معلي���ة قياس دقيق 

ملامرسات املرصف املتحد عىل مرحلتني:
البع���د الول: ويه النبعاث���ات املب���ارشة – الناجتة عن 

حرق الوقود، ترسب غاز التربيد.
البعد الثاين: ويه النبعاثات غري املبارشة - الناجتة عن 
رشاء الطاقة، سالس���ل التوريد، اس���هالك املياه، إدارة 

النفايات.
املش���اركة يف مب���ادرة احالل/حتويل الس���يارات 

للعمل بالغاز الطبييع 2021
حي���ث أطل���ق امل���رصف املتح���د منت���ج متوي���ل حتويل 
الس���يارات للعمل بالغاز الطبيي ع���يل هامش املعرض 
الول لتكنولوجي���ا حتوي���ل واح���الل املركب���ات للعم���ل 
بالطاقة النظيفةGo Green حتت رعاية الس���يد رئيس 
امجلهورية وبتنسيق من وزارة التجارة والصناعة والبنك 

املركزي املرصي وعدد من الوزارات املعنية.
هتدف املبادرة ايل تعظمي اس���تفادة املواطن املرصي من 

مكتسبات الصالح القتصادي من خالل:
تعظمي اس���تخدام الغاز الطبيي كوقود بديل للس���ولر 
والبزنين.  المر الذي حيقق وفرا اقتصاديا وماديا كبريا 
يف املوازنة العامة للدولة املرصية.  ويس���امه يف توجيه 
هذا الوفر لدمع قطاعات الصحة والتعلمي والبحث العيمل 
للهنوض مبنظوم���ة اخلدمات املقدم���ة لملواطن املرصي 

وحتسني حياته.
القضاء عىل التل���وث والنبعاثات البيئي���ة الضارة اليت 
تؤثر ع���ىل حص���ة املواطن والبيئ���ة احمليطة م���ن اثار 

استخدام احملروقات.
فضال عن حتقي���ق الس���تفادة القصوى م���ن الطاقات 
النتاجية ملصانع السيارات املرصية والصناعات املغذية 
هلا.  مما يسامه يف تعظمي النتاج وزيادة املكون احمليل 
وارتفاع نس���ب التش���غيل وبالتايل القضاء عىل البطالة 

وزيادة الصادرات.  
 قرب االنهتاء من املق���ر االداري لملرصف املتحد 

بالعامصة االدارية اجلديدة
حي���ث رويع يف التصم���مي الفريد لملب���ين والذي تبلغ 
مساحته 30 الف مرت مربع، احدث التطبيقات والتقنيات 
لملباين الصديقة للبيئة.  لتكون أكرث استدامة سواء عىل 
الصعيد اخلاريج او الداخ���يل.  وذلك بهشادة الريادة 
 LEED الدولي���ة يف الطاقة والتصممي البي���يئ الدولية
لملباين اخلرضاء وفقا لملجالت الرئيسية ملعايري املباين 
اخل���رضاء من حيث: املوقع – كفاءة الس���تخدام لملياه 
والطاق���ة – الغالف اجل���وي واملوارد واجل���ودة البيئية 

الداخلية. 
  حلول بنكية لتوسيع قاعدة المشول املايل

وع���يل الصعيد املوازي يقدم امل���رصف املتحد حزمة من 
اخلدم���ات البنكية اليت حتفز غ���ري العمالء عىل التعامل 
بق���وة مع اجله���از املرصيف.  حيث مت اصدار حس���اب 
المش���ول املايل لمل���رصف املتحد وال���ذي يحمس بفتح 
حس���ابات خشصية للشباب من سن 16 عام بأنفهسم.  
كذلك المساح ألحصاب النشاط القتصادي بالنضامم 
للقطاع الرمسي عن طريق فتح حس���ابات بنكية بأبس���ط 

وأرسع الجراءات.   
 كذل���ك يق���وم املرصف املتح���د بن���رش الثقاف���ة املالية 

خاص���ة بني املجمتعات الس���اكنية بعدد م���ن حمافظات 
امجلهوري���ة.  وايضا ب���ني طالب اجلامع���ات احلكومية 
واخلاص���ة والهلية املوجودة هن���اك.  المر الذي حيقق 
اهداف الدولة والبنك املركزي املرصي يف توسيع قاعدة 
المشول املايل وحتسني مستوي معيشة املواطن املرصي 
وتقلي���ل معدل البطالة والت���م والقضاء عىل اهلجرة 
الداخلي���ة.  كذلك تمنية فرص العمل واخلدمات التعلميية 
والصحية ومتكني الشباب واملرأة.  وذلك من خالل طرح 
عدد من املنتجات البنكية املمتزية مهنا: المتويل املتنايه 
الصغر وبطاقة اجيال املخصصة للش���باب وبطاقة لي 
املخصص���ة لملرأة.  فضال عن البطاق���ة املدفوعة مقدما 
وبطاقة الش���بكة الوطني���ة »مزية«. فض���ال عن هشادة 
املليونري اليت س���امهت يف حتقيق احالم ومطوح العديد 

من الفائزين. 
 إط���الق حزم���ة اخلدم���ات الرمقية حتت ش���عار 

»بنكك عى اخلط«    
هي���دف املرصف املتحد من طرح ه���ذه اخلدمات الرمقية 
املمت���زية والعالي���ة اجلودة مزي���د من الرفاهي���ة للعميل 
والتقليل م���ن النبعاثات الكربونية ال���يت ترض بالبيئة.  
حي���ث توفر ه���ذه اخلدمات للعميل اكف���ة احتياجاته من 
املعامالت البنكية م���ن ماكنه يف رسعة وكفاءة مما يوفر 

من جهده ووقته.
 وتض���م مجموعة من اخلدم���ات الرمقية اليت تعمل عىل 
مدار الس���اعة، س���بعة ايام يف الس���بوع، بأعىل كفاءة 
وتقنية عاملي���ة ومه : النرتنت البني لألفراد والرشاكت 
واملوبي���ل البني وحمفظ���ة UB الرمقية.  كذلك خدمات 
ماكين���ات ال���رصاف اآليل التفاعلية وال���يت تقدم حلول 
متعددة ومتطورة مهنا: اماكنية الس���تعالم عن اجلدارة 
الئمتانية اللحظية، اس���تبدال العمالت بس���عر الس���وق 
املعل���ن.  باإلضاف���ة ايل خدمة حش���ن وحسب من اكفة 
احملاف���ظ اللكرتوني���ة.  ايض���ا خدمة تفعيل وتنش���يط 
البطاقات املدينة والدائنة لعمالء املرصف وايضا تسوية 
البطاقات الئمتانية.  فضال عن خدمات سداد اللزتامات 

احلكومية اللحظية لملستمثرين من رضائب ومجارك.
ثانيا: احملور االجمتايع االخر

املسامه يف دمع معلية حتول مدينة رشم الشيخ ل«مدينة 
خرضاء«

س���امه املرصف املتحد يف 2022 بدمع ومساندة مالية 
يف مس���رية تأهيل مدينة رشم الش���يخ، لتك���ون املدينة 
اخلرضاء الصديقة للبيئة.  متهيدا لستقبال وفود العامل 
املشاركة يف مؤمتر COP27. وذلك بالتعاون مع اللواء 

خالد فودة – حمافظ جنوب سيناء. 
وقد هشدت مدينة رشم الشيخ “املدينة اخلرضاء” اطالق 
سلسلة من املامرسات البيئية اخلرضاء مهنا: محلة احلد 
من اس���هالك الكياس البالس���تيكية – محل���ة تنظيف 
املدين���ة برا وحبرا م���ن املواد البالس���تيكية.  حيث تعد 
هذه املواد من امه الوسائل واحللول للحد من التأثريات 
الس���لبية للتغريات املناخية وجتنب اثارها الشديدة عىل 
التنوع البيولويج يف البحر المحر.  كذلك إطالق محلة 
حتوي���ل منظومة النقل باملدينة ايل نقل اخرض مس���تدام 

وايضا الدارة الذكية لملخلفات.
متكني اهايل منطقة سانت اكترين لتشغيل 350 ارسة

بالتعاون مع حمافظ جنوب س���يناء الل���واء / خالد فودة 
واللواء / طلعت العناين رئيس مدينة سانت اكترين, اطلق 
املرصف املتحد يف 2021 مرشوع جتليات لمتكني اهايل 
مدينة سانت اكترين مبنطقة جبل التجيل مبحافظة جنوب 

سيناء. 
حي���ث قام امل���رشوع بتوفري فرص مع���ل ل 350 ارسة 
للمتك���ني القتصادي من خ���الل تعزيز ري���ادة المعال 

وحتس���ني القدرة التنافسية والنتاجية ملرشوعات اهايل 
املدينة س���واء الزراعية او الغذائية او املشغولت اليدوية 
اليت تشهر هبا منطقة س���انت اكترين مهنا: استخراج 
العسل اجلبيل وصناعة استخراج زيت الزيتون وزراعة 
العش���اب الطبيعية وزراع���ة اللوز وصناع���ة الصابون 

واملشغولت اليدوية السيناوية املمزية. 
 ثالثا: حمور حصة االنسان

مبادرة القضاء عىل فريوس يس - اكن لملرصف املتحد 
جه���ود كبرية يف دمع املنظومة الصحية والدولة املرصية 
بالقض���اء عيل فريوس يس – احد الوبئة املس���توطنة.  
وذل���ك بالتعاون مع صندوق حتي���ا مرص.   ويف 2018 
أعل���ن املرصف املتحد اول مؤسس���ية مالي���ة خالية من 

فريوس يس.
مب���ادرة رشاء لقاح كورونا - ش���ارك امل���رصف املتحد 
مضن مبادرة احتاد بنوك مرص لدمع رشاء لقاح فريوس 

كورونا املستجد بقمية 15 مليون جنيه 2021.
 مبادرة 100 مليون حصة – للكش���ف وعالج المراض 
الس���ارية - شارك املرصف املتحد يف محلة 100 مليون 
حصة بفروعه ال68.  حيث مت الكش���ف عيل فريق معل 
امل���رصف املتح���د وأرسمه واخلدم���ات املعاونة ومجيع 
الرشاكت التابع���ة لملرصف وايضا العم���الء بعدد من 

الفروع والدارات.
 مبادرة الكشف عىل مسببات اليمع والنمييا ألطفال 
امل���دارس - حيث قام امل���رصف املتح���د بالتعاون مع 
مؤسسة صناع اخلري ووزارة الرتبية والتعلمي بالكشف 

عن مسببات اليمع يف محلة اولدنا يف عنينا.
 مب���ادرة حصة امل���رأة - من خالل الكش���ف والتوعية 
مبرض رسطان الثدي للس���يدات بالتعاون مع مؤسسة 

هبية. 
 مب���ادرة القضاء ع���ىل قوامئ النتظار – مكا ش���ارك 
صن���دوق حتي���ا م���رص يف دمع القضاء ع���يل قوامئ 

النتظار باملستشفيات احلكومية.
 رابعا: حمور التمنية البرشية

ومل يغفل املرصف املتحد امهية الستمثار يف الشباب 
كقيادة مس���تقبلية ورضورة تأهيلهيا باألسس العملية 
والعملي���ة الالزم���ة لضامن اس���تدامة خط���ط التمنية 

الشاملة ملرص.   
فق���ام بدمع العدي���د والعديد من املبادرات والنش���طة 

الشبابية مهنا : منتدي شباب العامل بنخسه الربع.
تقدمي اكفة أوجه ال���دمع التقين والفين واملادي ملبادرة 
رواد الني���ل منذ تدش���يهنا يف 2018 امل���ايض وفتح 
3 مراكز لري���ادة المعال يف منطق���ة الدلتا والصعيد 

والقاهرة.  
 رعاي���ة ط���الب لكية اهلندس���ة جامعة القاه���رة للفوز 
باجلائزة الويل والثانية واملراكز األويل يف املس���ابقة 

الدولية للزراع���ة العمرانية البتاكري���ة بإيطاليا 2020 
و2021

رعاية فريق جامعة القاهرة لكية اهلندس���ة املشارك يف 
معرض باريس لتصممي الثاث من اعادة تدوير خملفات 

البيئة 2022
 رعاي���ة فريق طالب لكية اهلندس���ة جامعة القاهرة يف 
مس���ابقة تصممي س���يارة صديقة للبيئة حىت الفوز يف 

2019 Shell eco املسابقة العاملية
 وعيل الصعيد الداخيل اس���تمثر املرصف املتحد يف 
تمنية اصوله البرشية وتأهيلها للقيادة املس���تقبلية من 
خالل برناجم النجوم الساطعة High Fliers  ليبدأو 
مراحل املش���اركة العملية يف وضع الس���رتاتيجيات 
واخلط���ط التنفيذي���ة لمل���رصف املتحد وخط���ط العمل 

وممارسة قواعد الدارة احلقيقية. 
 ه���ذا وق���د ش���اركت القي���ادات الش���ابة يف عدد من 
املرشوع���ات مهن���ا: مب���ادرة رواد الني���ل – منتجات 
التطوير الرمقي – مجموعة التوعية املرصفية والتدريب 
– مجموعة ترشيد الس���هالك الداخيل واخلاريج – 
مجموعة تطوي���ر املنتجات املرصفي���ة – تطوير اهلوية 
الثقافية واملرصفية الداخلية لفريق معل املرصف املتحد 
وخلق قمي مؤسس���ة مشرتكة.  فضال عن تصعيد عدد 

من الكوادر املرصفية الشابة لتتويل مناصب قيادية. 
 وتعقيبا عىل حصاد املرصف املتحد من املامرس���ات 
اخل���رضاء الصديق���ة للبيئة يق���ول أرشف القايض – 
رئي���س املرصف املتح���د – ان اس���رتاتيجية املرصف 
املتحد موجهه حنو مزيد من املامرسات الصديقة للبيئة 
وتعظمي ادوات القتصاد الخرض.  المر الذي حيتاج 

لتوطني القتصاد الخرض عيل 4 ابعاد مه: 
اللزتام - باملامرسات املس���تدامة محلاية البيئة واحلد 

من التأثريات املناخية السلبية. 
البت���اكر - للحل���ول املالية واملنتج���ات املرصفية اليت 
تمتايش مع اس���رتاتيجية الصريفة اخل���رضاء مثل : 
الودائع اخلرضاء - المتويالت صديقة للبيئة – بطاقات 
الئمتان اخلرضاء – احلس���ابات اجلارية وحس���ابات 
التوف���ري اخلرضاء.  مما يتيح للرشاكت واملؤسس���ات 

اماكنية استمثار الموال يف مرشوعات مستدامة. 
املس���اندة – يف حتقيق مبادئ العدالة واملساواة مثل : 

احلق يف العمل واملساواة فميا بني الذكور والنساء.
تعزيز ال���ويع البييئ – عرب وس���ائل العالم املختلفة 

لنرش آليات ثقافة »الصريفة اخلرضاء«
وأع���رب الق���ايض ان للبنوك دور اس���ايس يف متكني 
املؤسس���ات القتصادية وتعظمي دورها يف تعزيز المنو 
الخرض.  وذلك من خالل فتح آفاق استمثارية جديدة 
أمام رجال المعال وحتفزيمه عىل النتقال ايل تطبيق 
آلي���ات القتصاد الخرض مع مراع���اة اكملة لملخاطر 
البيئية والتغيري املن���ايخ والتقيمي الفعيل لملرشوعات 

من منظور اقتصادي واجمتايع وبييئ معا.
املنظ���ور القتصادي يمتثل يف دفع الس���تمثارات يف 
جمال البت���اكرات للحل���ول البنكية واملنتج���ات املالية 
اخل���رضاء.  ووض���ع آليات لتوس���يع آف���اق امعاهلا 
س���واء بآليات مرصفية او غري مرصفية خاصة جمال 
التكنولوجيا الرمقية احلديثة.  األمر الذي يس���امه يف 

تقليل حاجة البنوك لفروع جديدة باهظة التلكفة.
  ويس���امه يف الرتكزي عىل حتس���ني اخلدمة للعمالء 
مما يس���امه يف زيادة رحبية البنوك وتعظمي حصصها 

السوقية.  
املنظ���ور الجمتايع حيث باتت قدرة البنوك عىل تدعمي 
مرشوع���ات الصريف���ة اخل���رضاء ملضاعف���ة معدلت 
التمنية وخدمة املواطن يف املقام الول من خالل متويل 

املرشوعات املستدامة.
 املنظ���ور البي���يئ حي���ث يس���امه تفعي���ل »الصريفة 

اخلرضاء« يف معلية تقليل البصمة الكربونية. 
كذلك نرش ثقافة الرتشيد يف العديد من جوانب العمل 
امل���رصيف مثل: خف���ض املعام���الت الورقي���ة.  اتاحة 
اخلدمات للعمالء عرب اآلليات الرمقية بديال عن التوجه 
للفروع مما يتس���بب يف اهدار الوقت واملجهود ويوفر 
الطاقة املستخدمة.  كذلك استبدال معلية دفع الفواتري 

واللزتامات عرب النرتنت بدل من ارساهلا بالربيد. 
هذا وقد مت إنش���اء العديد م���ن التحالفات العاملية مهنا 
التحالف العاملي للخدمات املرصفية الخالقية الذي اقر 
مببادئ »الصريفة اخلرضاء« املس���تدامة واليت ترتكز 

عىل تمنية املجمتعات واحلومكة الشفافة. 

وق���ع بنك م���رص عقد قرض طوي���ل األجل 
بقمي���ة 750 مليون مج لرشك���ة ماوننت فيو 
للتمنية والس���تمثار العق���اري لمتويل جزء 
من التلكفة الس���تمثارية مل���رشوع "ماوننت 
فيو 4" )ماوننت في���و بارك واي(، هذا و قد 
مت التوقيع ع���ىل العقد يوم األحد املوافق 6 
نومفرب  2022، وقد قام بالتوقيع عىل العقد 
دمحم اإلتريب – رئي���س جملس إدارة بنك 
مرص، مع املهندس معرو سلميان – رئيس 
جمل���س ادارة رشك���ة ماوننت في���و للتمنية 
والس���تمثار العق���اري، حبض���ور عاك���ف 
املغ���ريب – نائب رئيس جمل���س ادارة بنك 
مرص،  و غ���ادة نور – الرئي���س التنفيذي 
لالس���تمثار وإدارة األصول برشكة ماوننت 
فيو، و دمحم خريت – رئيس قطاع الئمتان 
والقروض املش���رتكة ببنك مرص و لفيف من 

قيادات البنك و الرشكة .
ويعترب توقيع العقد جتس���يدًا للتعاون املمثر 
ب���ني بنك مرص ورشكة ماون���نت فيو للتمنية 
والس���تمثار العقاري حيث يمت متويل جزء 
م���ن التلكفة الس���تمثارية مل���رشوع ماوننت 
في���و 4 (ماون���نت فيو ب���ارك واى)، لترسيع 
وت���رية اإلنش���اءات بامل���رشوع، والذي يقع 
مبنطقة ممتزية عىل امتداد الطريق الدائري 
مبدينة الس���ادس من أكتوبر عىل مس���احة 
47 فداًن���ا بإمجايل تلكفة اس���تمثارية 1.1 
مليار جني���ه، ويأيت حص���ول الرشكة عىل 
ه���ذا المتويل يف ضوء حرصها عىل رسعة 

تطوير مرشوعاهتا القامئة لتسلمي الوحدات 
للعمالء يف أقرب موعد.

ه���ذا وق���د أك���د دمحم اإلت���ريب – رئيس 
جمل���س إدارة بن���ك م���رص أن مش���اركة 
بن���ك م���رص يف املرشوع���ات العقارية تعد 
اس���تمكالًا لدوره الرائد يف دمع القتصاد 
املرصي، خاص���ًة وأن القطاع العقاري من 
مضن أمه القطاع���ات املؤثرة يف القتصاد 
املرصي، حيث يس���امه بن���ك مرص بتدعمي 
خطط اإلص���الح القتص���ادي خاصة  يف 
املوضوعات اليت حتت���ل صدارة اهمتامات 
اجلهاز املرصيف مثل دمع القطاع العقاري 
باستحداث طرق معل مرنة تتالءم مع طبيعة 
ومتطلبات الس���وق العق���اري املرصي، مبا 
يتفق مع السياس���ة الئمتاني���ة لبنك مرص، 
يف إطار القوانني واللواحئ املنمظة للس���وق 
العق���اري واملعمول هبا داخ���ل مرصوالذي 
ينعك���س الهنوض به ع���ىل مجيع القطاعات 
القتصادية الخرى مبا يس���امه يف تنفيذ 
خطط التمني���ة املس���تدامة للدولة من خالل 
إقامة جممتع���ات معرانية متاكملة يف املدن 

اجلديدة، للتخفيف من التكدس الساكين .
و يف ه���ذا الص���دد، قال معرو س���لميان: 
"يرسن���ا التعاون مع بنك مرص يف س���ياق 
احلص���ول عىل متويل طوي���ل األجل لتمنية 
أح���د أمه مرشوعاتن���ا ال���يت حتظى بطلب 
مرتفع بغرب القاه���رة، حيث حقق مرشوع 
ماون���نت فيو 4 مبيعات ممت���زية  منذ طرحه 

للحج���ز نظ���ًرا ملوقع���ه القريب م���ن الطرق 
مم���زي  وتصم���مي  الرئيس���ية،  واحمل���اور 
لمل���رشوع ووحدات���ه، إضاف���ًة إىل توافر 

خدمات متاكملة".
ومن مث، أضاف  معرو س���لميان أن ماوننت 
فيو تؤمن بالفرص الستمثارية الواعدة اليت 
يمت���زي هبا القطاع العق���اري املرصي، ولذا 
حترص عىل تنويع أدوات المتويل مبا يهسم 
يف رسعة تنفيذ املرشوعات القامئة ودراسة 
فرص اس���تمثارية جديدة هبدف املس���امهة 
يف منو القتصاد الوط���ين وتوفري وحدات 

سكنية قادرة عىل استيعاب طلب السوق.
هذا و يؤم���ن بنك مرص ب���رضورة تضافر 
اجله���ود م���ن أجل دمع خط���ط الدولة لدمع 
القتص���اد الوط���ين وحيرص ع���ىل القيام 
بدوره احليوي يف مس���اندة اكفة األنش���طة 
ال���يت تس���امه يف خل���ق حي���اة أفض���ل 
لملواط���ن املرصي، وخاصًة توفري الس���كن 
امل���المئ لألفراد هب���دف التخفيف عن اكهل 
اكف���ة رشاحئ املجمتع، والرتقاء مبس���توى 
معيش���هم، مكا يس���ى البن���ك إىل تقدمي 
اخلدم���ات املرصفية واملالية بصورة ميرسة 
ومتط���ورة، حي���ث يعمل البنك ع���ىل تعزيز 
مت���زي خدماته واحلفاظ ع���ىل جناحه طويل 
امل���دى واملش���اركة بفاعلي���ة يف اخلدمات 
اليت تل���يب احتياجات معالئه، حيث أن قمي 
واس���رتاتيجيات معل البن���ك تعكس دامئًا 

الزتامه بالتمنية املستدامة والرخاء ملرص.

 COP27 على هامش مؤتمر المناخ

املصرف املتحد يستعرض حصاد مشاركته يف 19 مبادرة ومشروع صديق للبيئة وانعكاساتهم املجتمعية
 

 لتسريع وتيرة اإلنشاءات بمشروع "ماونتن فيو 4" )مشروع ماونتن فيو بارك واي(.. 

بنك مصر يوقع عقد قرض طويل األجل مع شركة 
ماوننت فيو بقيمة 750 مليون جنيه بنك القاهرة يرعى فعاليات اليوم التطوعى للتنظيف بشرم الشيخ

06

 معرو اجلنايين

أ ش أ
“بن����ك  ملجموع����ة  التنفي����ذي  الرئي����س  أك����د 
املرشق” أمح����د عبد الع����ال، أن البنك ينصب 
ترك����زه عى حتقي����ق زيادة كب����رة يف جحم 
تهسي����الت المتوي����ل لملرشوعات املس����تدامة 
 وصوال إىل 30 مليار دوالر حبلول عام 2030.
وق����ال عبدالع����ال يف ح����وار مع واكل����ة أنباء 
اإلم����ارات “وام” عى هام����ش فعاليات مؤمتر 
الدول األطراف التفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
املنعقد يف   )COP27( بش����أن تغ����ر املن����اخ
مدينة رشم الش����يخ، إنه يتوقع طلبا قوًيا عى 
المتويالت املستدامة، مشرا إىل أن البنك قدم 
تهسيالت عى مدار العامن املاضين وصلت 
قميهت����ا إىل 13.5 ملي����ار دوالر م����ن المتويل 
املستدام واالس����تمثارات املتعلقة بالتكّيف مع 
معاي����ر التغر املن����ايخ يف اإلمارات ومرص 
واهلن����د والبحرين وقطر، باإلضافة إىل توفر 
تهسيالت بقمية 1.3 مليار دوالر يف املشاريع 
املتعّلقة باملياه، والي ستعّزز قدرات مواجهة 
 حّش املي����اه والك����وارث واألزم����ات املناخي����ة.
وأشار إىل أن التغّر املنايخ والهتديدات الي 
ُيش����ّلها ُيعتر حتّدًيا ال ميكن االس����هتانة به، 
ويه مسألة يصعب التعامل معها بشل منفرد، 
مش����رًا مؤمتر املناخ “كوب 27” يعّد من أمه 
 أوقات العمل والتفاوض بشأن قضايا املناخ.

 )COP27( وأوحض أن مشاركة “املرشق” يف
تأيت يف إطار إدراكه ألمهية التحّديات املناخية 
العاملي����ة، فضال عن س����يع البن����ك إىل تعميق 
املعرفة بتحّدي التغّر املنايخ، واكتشاف طرق 
 وأس����اليب جديدة تس����اعده يف إجناز مهمته.

بنك املشرق: نستهدف زيادة 
التمويالت املستدامة إلى 30 

مليار دوالر بحلول 2030

أمحد عبد العال

ضمن مبادرة شرم الشيخ بدون أكياس بالستيك.. 



يقدمها: ناصر المصرى قمة المناخ  

 COP27 بنك مصر يشارك يف مؤمتر قمة املناخ 
وينظم ندوة عن توفير اخلدمات املالية

بنك القاهرة يوقع إتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية 
بالتعاون مع بنوك األهلى ومصر وبدعم من اإلحتاد األوروبي

لدعم مشروعات الطاقة املتجددة مبصر

األوروبي إلعادة اإلعمار يطلق 
شريحة جديدة بقيمة 5.5 مليون

 دوالر من قرض "طاقة عربية "

أعلن البن���ك األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية عن إطالق 
رشحي���ة جديدة بقمي���ة 5.5 ملي���ون دولر أمريي من 
القرض املقدم لرشكة "طاقة يب يف" للطاقة المشس���ية، 
التابع���ة لرشكة "طاقة عربية"، وذل���ك جكزء من المتويل 
احل���ايل لملش���اريع اخل���رضاء املش���رتكة بني رشاكت 
القطاع اخلاص، يف تأكيد جديد من البنك عىل تجشيعه 

التوسع يف جمال الطاقة املتجددة يف مرص.
وتتأل���ف الرشحي���ة اجلديدة م���ن قرض بقمي���ة 4.95 
مليون دولر أمري���ي من البنك األورويب إلعادة اإلمعار 
والتمني���ة، وقرض ميرس بقمي���ة 550 ألف دولر أمريي 
من مرفق البيئة العاملية، لمتويل إنش���اء وتشغيل مرشوع 

للطاقة المشسية بقدرة 7 ميجاواط يف حمافظة املنيا.

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  13  نوفمبر  2022  •  العدد  668

مق���ة  مؤمت���ر  يف  باملش���اركة  م���رص  بن���ك  يق���وم 
املناخ  COP27 وال���ذي ينعقد خ���الل الفرتة من 6 إىل 
18 نومف���رب 2022، حيث ستس���تضيف مجهورية مرص 
العربي���ة الدورة ال�27 من مؤمت���ر األطراف لتفاقية األمم 
املتح���دة اإلطارية حول تغري املن���اخ عام 2022 يف مدينة 
رشم الشيخ، حيث سيشارك البنك يف املؤمتر بوفد رفيع 
املستوى عىل رأسه  دمحم التريب – رئيس جملس إدارة 
بنك مرص،  عاكف املغ���ريب – نائب رئيس جملس إدارة 
بن���ك مرص ، حس���ام الدين عبد الوه���اب – نائب رئيس 
جملس إدارة بنك مرص، ولفيف ممتزي من قيادات البنك.

وس���يقوم بن���ك مرص باملش���اركة يف ن���دوة تعقد مضن 
 Business Pavilion of يف املؤمت���ر  فعالي���ات 
Egypt ي���وم 14 نومف���رب 2022، وتناقش ه���ذه الندوة 
توف���ري اخلدمات املالية لاكفة الفات ودمع ومتكني املرأة، 
حيث سيش���ارك  دمحم الت���ريب – رئيس جملس ادارة 
بن���ك مرص يف هذه الندوة مع لفي���ف ممتزي من اخلرباء 
املرصي���ني والدولي���ني يتضمهنم الدكت���ور محمود حمى 
الدين – املبعوث اخل���اص لألمم املتحدة ألجندة المتويل 
2030، الدكتورة مايا م���رىس – رئيس املجلس القويم 

لملرأة.
و قد ج���اء اهمتام بنك مرص باملش���اركة يف هذه الندوة 
يف إط���ار حرص البنك الدامئ عىل توفري اخلدمات املالية 
لاكف���ة ف���ات املجمت���ع و دمع و متكني امل���رأة يف اطار 
اس���رتاتيجية البن���ك، حي���ث يوجد ل���دى البنك مجموعة 
حم���ددة من األولويات هبدف حتقي���ق منظومة اقتصادية 
تتسم بالمشولية يف اكفة قطاعاهتا، حيث إن البنك يويل 
اهمتامًا  كبريًا بتيس���ري إماكنية احلصول عىل اخلدمات 
املالي���ة وغري املالي���ة، ودمع رواد األمع���ال واملرشوعات 
الناش���ئة، فضلًا ع���ن متكني امل���رأة، حيث يق���وم البنك 
بتقدمي العون للس���يدات من أجل الس���تفادة من الفرص 

املتاحة وزي���ادة القدرة عىل التكي���ف وحتقيق دخل، لذا 
يقوم بن���ك مرص بإقامة ورش معل لن���رش املعرفة املالية 
ب���ني الس���يدات، فضلًا عن تعاون بنك م���رص الوثيق مع 
العديد من اجلهات املعنية احمللية والدولية لتهسيل منح 

المتويل للسيدات.
وقد ق���ام بنك مرص بوض���ع حتقيق التمنية املس���تدامة 
نص���ب أعينه، انطالقًا من حرصه عىل بلورة وتعزيز دور 
املؤسس���ات املرصفي���ة يف حتقيق منو مت���وازن بأبعاده 
القتصادي���ة والبيئية واملجمتعي���ة لتفعيل أهداف التمنية 
املستدامة وحتقيق رؤية مرص 2030، ومن اجلدير بالذكر 
أن بن���ك مرص هو أول بنك مرصي مملوك للدولة حيصل 
عىل موافق���ة منمظة املعايري الدولية لتقارير الس���تدامة 
)GRI( ويق���وم بتقري���ر األمع���ال بالتوافق م���ع مبادئ 
الس���تدامة من خالل مراعاة احلومكة، وحقوق النسان، 
وماكحفة الفس���اد، واملش���اركة املجمتعية، م���ع مراعاة 
معايري الس���المة البيئية. مكا يتواف���ق البنك مع معايري 
األمم املتح���دة UN Global Compact  لملواطنة، 
مكا حرص البنك ع���ىل النضامم لملبادرة املالية التابعة 
لربن���اجم األمم املتحدة للبيئة إلط���الق املبادئ املرصفية 
املس���ولة UNEP FI-؛ واليت تسهدف حتقيق التمنية 

املستدامة واملسولية املجمتعية والبيئية لملؤسسات.
هذا ويس���ى بنك مرص دامئ���ًا إىل تعزيز دوره الريادي 
وتفعي���ل دوره يف حتقيق الرخ���اء والزدهار املجمتي؛ 
وذلك من خالل دمع جهود التمنية املس���تدامة، مكا يعمل 
البن���ك عىل الدخول يف العديد من الرشااكت واملبادرات 
عىل املس���توى احمليل والعاملي والعديد من مؤسس���ات 
املجمت���ع املدين من اج���ل تعزيز جهود الدول���ة لتحقيق 
التمني���ة املس���تدامة، حيث أن قمي واس���رتاتيجيات معل 
البنك تعكس دامئًا الزتامه الدامئ بتحقيق التمنية الشاملة 

والرخاء ملرص.

ع���يل هامش مق���ة املن���اخCOP 27 ..  وقعت  الواكلة 
الفرنس���ية للتمني���ة )AFD( اتفاقيات تع���اون مع بنك 
القاهرة وبنوك األهيل وم���رص بنحو 150 مليون يورو، 
هبدف متويل اإلس���تمثارات اليت تسامه بشلك إجيايب 
يف حتقيق أهداف التمنية املستدامة ورؤية مرص 2030.
وتمشل تل���ك التفاقيات منحة قدره���ا 10 ماليني يورو 
مقدم���ة م���ن اإلحت���اد األورويب لتجشي���ع املرشوعات 
الصغ���رية واملتوس���طة ومتناهي���ة الصغر ال���يت تقدم 
اس���تمثارات ذات تأثريات إجيابية عىل لك من اجلانبني 

البيىئ واملجمتى.
مت توقيع التفاقيات مبقر الس���فارة الفرنسية، وحبضور 
لك م���ن مارك بارييت، س���فري فرنس���ا ل���دى مجهورية 
م���رص العربية، ولكميانس في���دال دي ل بالش ، مديرة 
مكتب مرص للواكلة الفرنس���ية للتمنية، والسيدة صويف 
فاهنايفريبيك، رئيس���ة التعاون بوف���د اإلحتاد األورويب 

مبرص. 
مكا هش���دت حضور لك من ط���ارق فايد رئيس جملس 
اإلدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة وهشام عاكشة، 
رئي���س جملس إدارة البنك األهيل املرصي، وممثلني من 
بن���ك مرص واحلكومة املرصية والقطاع اخلاص ومراكز 

األحباث املرصية.
وهبذه املناس���بة قال طارق فايد رئي���س جملس اإلدارة 
والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة :«بالزتامن مع التغريات 
املتالحقة اليت يهشدها العامل بسبب ظاهرة تغري املناخ، 
فإن احلاجة إىل توفري حلول مالية خرضاء ومس���تدامة 
أصبحت رضورة ملحة مه���م لتحقيق المنو القتصادي 

املستدام أكرث من أي وقت مىض.
وتاب���ع فايد »إن الريادة الىت يمتتع هبا بنك القاهرة ىف 
جمال المتويل متناىه الصغر والىت متتد ألكرث من 20 
عامًا منحتنا فرصة فريدة ملواصلة املس���امهة يف سوق 
مايل أكرث استدامة، حيث جنح البنك ىف جمال المتويل 
متن���اىه الصغر ىف توفري حن���و 1,300 مليون فرصة 
معل ومرشوع إنتاىج مس���تدام خيدم خمتلف الرشاحئ 

ومن أبرزها الشباب واملرأة املعيلة.
يف لكمت���ه س���لط  م���ارك بارييت س���فري فرنس���ا لدي 
مجهوري���ة م���رص العربية الضوء عىل ال���دور الرئييس 
الذي تلعبه البنوك املرصية لضامن اس���تقرار اإلقتصاد 
املرصي، ومدى مس���امهها يف تطبيق اإلس���رتاتيجية 

الوطنية للتمنية املستدامة.
وتابع أن فرنس���ا تل���زتم -من خالل الواكلة الفرنس���ية 
للتمنية )AFD(- بدمع إعادة التوجيه الشامل للتدفقات 
املالية للقطاع اخلاص، واليت س���تكون رضورية لتحقيق 
أهداف التمنية املستدامة، مبا يف ذلك -عىل سبيل املثال 

ل احلرص- األهداف املناخية.
وأض���اف أن برناجم المتويل املش���رتك يع���د رمًزا هلذا 
الهن���ج، حيث يوفر متويل برشوط مي���رسة، وكذلك منح 
اس���تمثارية لملرشوعات، باإلضاف���ة إيل  تقدمي الدمع 
الف���ين ال���الزم للبنوك ملس���اعدهتا عىل بن���اء حمافظها 
اإلئمتاني���ة املس���تدامة. وأك���د ع���ىل أمهي���ة الرشاكة 
ب���ني مرص وفرنس���ا وال���يت هتدف إىل تجشي���ع المنو 
اإلقتص���ادي واإلبتاكر وخلق ف���رص العمل، مع مضان 

تعزيز الستدامة. 

 أك���د الدكت���ور دمحم معيط وزي���ر املالي���ة، أن قرار 
مؤسس���ة »فيتش« إن اكن إجيابًيا يف مجمله بتثبيت 
التصنيف الئمتاين ملرص، وتعديل النظرة املس���تقبلية 
من »مس���تقرة« إىل »س���لبية«، إل أن تعديل النظرة 
املس���تقبلية إىل »سلبية« يش���ري إىل أن هذا التحليل 
والتقي���مي يبدو أن���ه مل يأخذ يف العتب���ار ما اختذته 
احلكوم���ة املرصية، مؤخًرا، من إجراءات وسياس���ات 
وتداب���ري إصالحية متاكملة أهسم���ت يف قيام بعض 
مؤسس���ات التصنيف الدولية األخ���رى باختاذ قرار 
بتثبي���ت التصني���ف الئمتاين ملرص، وكذل���ك النظرة 
املس���تقبلية خ���الل األس���ابيع املاضي���ة، إضافة إىل 
الوصول لتفاق عىل مس���توى اخلرباء بني السلطات 
املرصية وصندوق النقد الدويل لدمع برناجم اإلصالح 
القتص���ادي امل���رصي الوطين الش���امل واملمتد ملدة 
أربعة س���نوات، مبا ي���حمس لصندوق النق���د الدويل 
بتقدمي املساندة والدمع هلذا الربناجم من خالل تقدمي 

تهسيل ائمتاين ممتد بقمية 3 مليارات دولر.
أض���اف الوزير، أنه م���ن املتوقع ع���رض التفاق مع 
صن���دوق النقد الدويل عىل جمل���س إدارة الصندوق 
خ���الل هش���ر ديمسرب املقب���ل؛ مما س���يتيح حصول 
السلطات املرصية عىل حزمة متويلية خارجية إضافية 
وبرشوط متويلية ميرسة تبلغ حنو 5 مليارات دولر من 
خالل عدد من املؤسسات الدولية واإلقلميية المتويلية 
والتمنوي���ة األخرى، مكا يتيح الق���درة عىل احلصول 
ع���ىل متويل إضايف مبليار دولر من خالل »صندوق 
املرونة والستدامة« الذي مت إنشاؤه حديًثا بصندوق 
النقد ال���دويل، لفًتا إىل أن هذه التط���ورات تؤكد أن 
الربناجم امل���رصي لإلصالح القتصادي واملايل بلك 
مكوناته حيظى بدمع قوى من لك املؤسس���ات الدولية 
عىل حنو يهس���م يف توفري المتويل امليرس املناس���ب 
واملطلوب مل���رص للتعامل مع احتياجاهتا دون احلاجة 
لالقرتاض من األس���واق الدولية للس���ندات يف املدى 

القصري.
أش���ار الوزير، إىل أن احلكومة تعاملت بإجيابية مع  
التخوف���ات الواردة يف تقرير مؤسس���ة »فيتش« من 
خالل وضع ح���زم وتدابري اكفي���ة ومتاكملة ومتنوعة 
لض���امن حتقيق النتاجئ املرج���وة، موحًضا أن مرص 
تعم���ل عىل العديد م���ن املجالت واألطر واملس���ارات 
لتوف���ري املوارد اإلضافية والاكفي���ة من النقد األجنيب 
لمتوي���ل احتياجات الدول���ة وخطة التمني���ة، وأمهها: 
تعزي���ز براجم املش���اركة مع القط���اع اخلاص جلذب 
املزيد من الس���تمثارات األجنبية املبارشة اليت بلغت 
حنو 9 مليارات دولر العام املايض مبعدل منو سنوي 
70%، ومواصل���ة جه���ود حتفزي القط���اع التصديري 
لدفع الصادرات السلعية واخلدمية لضامن اسمترار 
حتقي���ق مع���دلت من���و س���نوية كب���رية يف حصيلة 

الص���ادرات البرتولي���ة وغ���ري البرتولي���ة اليت حققت 
مًعا أعىل حصيلة صادرات س���لعية يف تارخي مرص 
العام املايض، إضاف���ة إىل مواصلة اخلطط الدامعة 
لزيادة حصيلة الص���ادرات اخلدمية وأمهها: حصيلة 

السياحة وقناة السويس.
ق���ال أمحد جك���وك نائ���ب الوزير للسياس���ات املالية 
والتطوير املؤسيس، إن برناجم اإلصالح القتصادي 
الش���امل املرصي  واملدعوم من صندوق النقد الدويل 
وغريه من  كربى املؤسسات الدولية هيدف إىل تعزيز 
اس���تقرار القتصاد اللكي ومضان اس���تدامة الدين 
العام يف املدى املتوس���ط، والعمل عىل تعزيز صالبة 
القتص���اد املرصي وقدرته ع���ىل مواجهة الصدمات 
اخلارجية اليت زادت حدهتا وتكرارها عىل املس���توى 
العاملي مؤخًرا، ومد ش���بكة األمان الجمتايع بشلك 
يضم���ن الفاعلية والس���هداف مبا حيق���ق أكرب قدر 
من امحلاي���ة للطبقات األوىل بالرعاية، وترسيع جهود 
زيادة تنافس���ية القتصاد املرصي حيث أقرت الدولة 
خطة متاكمل���ة لإلصالح القتص���ادى تتضمن تبىن 
حزمة متاكملة ومتس���قة م���ن السياس���ات والتدابري 
واإلصالحات اهليلكية اليت من ش���أهنا حتفزي مسار 
المنو املرتفع واملس���تدام املدفوع بدور ومسامهة أكرب 
من القطاع اخلاص لض���امن خلق فرص معل منتجة 

واكفية.
أض���اف أن ه���ذا الربناجم ق���ادر ع���ىل التعامل مع 
التحديات اليت ذكرهتا مؤسس���ة »فيتش« بل والعمل 
عىل حتسني لك املؤرشات القتصادية واملالية ومهنا: 
زيادة جحم الحتياطيات من النقد األجنيب وحتس���ني 
صاىف أصول القطاع املرصيف وزيادة جحم تدفقات 
الس���تمثارات األجنبية املبارشة واس���مترار حتقيق 

معدلت من���و مرتفعة مدفوعة باألس���اس من القطاع 
اخل���اص إضافة إىل احلفاظ عىل حتقيق فائض أوىل 
باملوازنة العامة ورسعة عودة مس���ار الدين احلكويم 

إىل الرتاجع كنسبة من الناجت احملىل اإلمجايل.
أوحض أن هناك بعض امل���ؤرشات والبيانات األولية 
اإلجيابية مثل قدرة السلطات املرصية عىل مضاعفة 
مكيات الغ���از املصدرة  خاصة إىل الدول األوروبية 
مؤخًرا، واإلعالن ع���ن العديد من الصفقات الكربى 
لالس���تمثار األجنيب املبارش بالس���وق املرصية مبا 
يعكس ثق���ة ورغبة عدد من املس���تمثرين عىل زيادة 
تدفقاهت���م إىل مرص، إضافة إىل اس���تضافة مرص 
يف الوق���ت الراه���ن وبنجاح كب���ري »مؤمتر املناخ« 
يف دورت���ه الس���ابعة والعرشين وم���ا صاحب ذلك 
من اإلع���الن عن عدد م���ن اإلصالح���ات والفرص 
الس���تمثارية الكربى خاصة يف جمال اهليدروجني 
األخ���رض وتولي���د الكهرباء م���ن الطاق���ة اجلديدة 
واملتج���ددة وكذل���ك الف���رص املتوف���رة يف جمالت 
حتلي���ة املياه والزراعة املس���تدامة والطاق���ة والنقل 
النظيف اليت متثل فرًصا اس���تمثارية كربى للقطاع 
اخلاص احملىل واألجنيب مما يزيد من القدرة عىل 
جذب عرشات من الس���تمثارات األجنبية املبارشة 
اإلضافي���ة اليت س���تهسم يف حتس���ني العديد من 
م���ؤرشات القطاع اخلاريج ملرص بش���لك يتصف 

بالستدامة.
اكنت واكلة فيت���ش للتصنيف الئمتاين قد أبقت عىل 
التصنيف الئمتاين ملرص عند مستوى +B مع تعديل 
النظرة املستقبلية للتصنيف الئمتاين من »مستقرة« 
إىل »سلبية«، وأرجعت قرارها باإلبقاء عىل التصنيف 
الئمتاين ملرص، رمغ الصدمات املتتالية واملركبة اليت 

يتع���رض هلا القتص���اد العاملي وتداعياهتا الس���لبية 
الكبرية واملؤثرة عىل القتصادات الناشئة، بسبب قوة 
األداء القتص���ادي، خالل عام 2021/ 2022، وكذلك 
توقعها اس���مترار هذا األداء القتصادي القوى خالل 

العام احلايل واألعوام املقبلة.
أش���اد حمللو مؤسس���ة »فيتش« بتحس���ن معدلت 
البطال���ة مبرص، لوج���ود دمع دويل ق���وي ومتنوع 
م���ن املؤسس���ات الدولية، وع���دد كبري م���ن الدول، 
خاصة دول اخلليج العريب، مكا أش���ادوا باإلعالن 
عن التوص���ل إىل اتفاق عىل مس���توى اخلرباء بني 
الس���لطات املرصية وصن���دوق النقد ال���دويل لدمع 
برن���اجم اإلص���الح القتص���ادي امل���رصي، خالل 
الس���نوات املقبلة، إضافة إىل التدفقات الستمثارية 
الكب���رية اليت حتقق���ت، خالل الف���رتة األخرية، من 
جانب الصناديق السيادية العربية؛ عىل حنو أهسم 

يف زيادة جحم الستمثار األجنيب املبارش.
وأشادت املؤسسة أيًضا يف تقريرها بقدرة السلطات 
املرصي���ة، خالل األعوام املاضية، عىل إعداد وتنفيذ 
الرباجم واإلصالح���ات القتصادية واملالية املدعومة 
من صن���دوق النقد الدويل، بنجاح ودون توقف، مما 
ي���دل عىل قدرة الس���لطات املرصي���ة ووجود الدمع 
الس���يايس القوى لتنفيذ احلزم والرباجم والتدابري 
اإلصالحية بنجاح، وحتقيق املسهدفات القتصادية 

واملالية يف توقيتاهتا املقررة.
أوحضت املؤسسة أن سبب تعديل النظرة املستقبلية 
مل���رص م���ن »مس���تقرة« إىل »س���لبية« يرجع إىل 
الصدم���ات اخلارجي���ة الكربى ال���يت تعرضت هلا 
القتصادات الناش���ئة؛ مما أدى إىل تراجع أوضاع 
الس���يولة اخلارجية ملرص، بس���بب  حدوث تدفقات  
للخ���ارج من مس���تمثري األوراق املالي���ة احلكومية 
بالس���وق احمللي���ة؛ عىل حن���و أهس���م يف تراجع 
رصيد الحتياطيات من النقد األجنيب، خالل الفرتة 
األخرية، وحدوث تدهور يف صايف األصول األجنبية 
للقط���اع املرصيف، لفتة إىل أن األوضاع اخلارجية 
الصعبة القامئة قد حتد من قدرة السلطات املرصية 
يف الوصول إىل أس���واق السندات الدولية مما يزيد 
من احمتالية التعرض للتداعيات الس���لبية املصاحبة 

للصدمات اخلارجية.
أوحضت املؤسس���ة أن تلك األوض���اع متثل حتدًيا 
إضافًيا للس���لطات لتوفري م���وارد إضافية من النقد 
األجنيب بش���لك اكٍف ومناس���ب لتلبي���ة احتياجات 
القطاع���ات القتصادي���ة العاملة بالس���وق املرصية 
خاصة يف ضوء اس���مترار حتقي���ق املزيان اجلاري 

لعجز كبري ولكنه جعز بدأ يرتاجع مؤخًرا.

ش���اركت  الدكت���ورة هالة الس���عيد وزي���رة التخطيط 
والتمني���ة القتصادية ورئيس جمل���س حمافظي البنك 
اإلس���اليم للتمنية لدورته هذا الع���ام، وحمافظ مرص 
ل���دى مجموعة البنك،   يف حدث رفيع املس���توى حتت 
عنوان ‘آليات مواجه���ة تداعيات تغري املناخ من خالل 
برن���اجم الس���تجابة لألم���ن الغذايئ ملجموع���ة البنك 
اإلس���اليم التمنية”، واملنعقد مض���ن فعاليات الدورة 
ال����27 من مؤمت���ر األط���راف لتفاقي���ة األمم املتحدة 
 ،COP27 ،2022 اإلطاري���ة حول تغ���ري املناخ ع���ام
وال���ذي تس���تضيفه م���رص يف مدين���ة رشم الش���يخ 
خالل الف���رتة من 7 - 18 نومف���رب، حبضور عدد من 
رؤس���اء دول العامل، ومش���اركة دولية واسعة حبضور 
أكرث من 40 ألف مش���ارك ميثل���ون حوايل 190 دولة، 
وعرشات املنمظات الدولي���ة واإلقلميية، وذلك حبضور   
الدكت���ور. دمحم س���لميان اجل���ارس، رئيس مجموعة 
البن���ك اإلس���اليم للتمني���ة، و أس���امة عب���د الرمحن 
قييس، الرئيس التنفيذي لملؤسس���ة اإلسالمية لتأمني 
الس���تمثار وائمتان الصادرات، و رول دشيت، األمينة 
التنفيذية للجنة األمم املتحدة القتصادية لغرب آسيا.

وأوحضت   وزي���رة التخطيط والتمنية القتصادية  أن 
هذا احلدث  ميثل فرصة ممتازة لتس���ليط الضوء عىل 
دور برناجم الس���تجابة لألمن الغذايئ ملجموعة البنك 
اإلس���اليم للتمنية يف مواجهة التحديات املتش���ابكة 
لتغ���ري املناخ واليت هتدد األمن الغذايئ، ل س���ميا يف 
ض���وء تبعات األزمة بني روس���يا وأوكرانيا عىل توافر 
احلبوب والس���لع الغذائية وأس���عارها، وكذا تداعيات 
جاحئ���ة كوفي���د 19، عىل المنو القتص���ادي والدخل 
ومع���دلت الفقر وجهود التمنية املس���تدامة يف مجيع 

الدول األعضاء يف مجموعة البنك.
وأش���ارت السعيد إىل املرشوع القويم للتمنية الريفية 
، “حي���اة كرمي���ة”، ال���ذي أطلقته احلكوم���ة املرصية 
لتمنية املجمتعات الريفية املرصية املستدامة مبسامهة 
األطراف املعني���ة الرشيكة، مؤك���دة أن إطالق مبادرة 
حياة كرمية يف عام 2021   جاء اكس���تجابة مملوسة 
م���ن احلكومة املرصي���ة للتحديات ال���يت تواجه األمن 
الغذايئ،  واليت تفامقت بسبب التغريات املناخية ، يف 
تعهد من الدولة بالسي الدامئ لتحقيق التمنية الشاملة 

والعادلة.
وتابعت الس���عيد أن مبادرة “حياة كرمية” هتدف إىل 
حتس���ني نوعية احلي���اة يف أكرث املجمتع���ات الريفية 
احتياج���ًا، وذلك يف إطار مس���هدفات اس���رتاتيجية 
التمنية املستدامة: رؤية مرص 2030 ، من خالل العمل 
عىل خف���ض معدلت الفقر والبطال���ة متعددة األبعاد، 
مضيفه أهنا هتدف كذلك لتحويل أكرث من 4500 قرية 

مرصية إىل جممتعات ريفية مستدامة.
وتابعت الس���عيد أن املب���ادرة أحدثت آث���اًرا إجيابية 
كبرية، مما أدى إىل اخنفاض معدلت الفقر يف القرى 
املسهدفة من خالل اتاحة اخلدمات األساسية اكلغاز 
الطبي���ي، واخلدم���ات التعلميي���ة ، وخدمات الرصف 
ال���ي، باإلضافة إىل حتس���ني التغطي���ة الصحية 
للق���رى املس���هدفة، لفت���ه إىل إدراج املب���ادرة عىل 
منصات األمم املتحدة كأحد أفضل املامرسات العاملية 
ألهداف التمنية املس���تدامة، ملا هلا من أثر إجيايب يف 
احلد من معدلت الفقر، فضاًل عن كوهنا أكرب مبادرة 
تمنوية وأكرثها ابتاكًرا يف العامل ، وختدم أكرث من 58 
مليون مواطن مرصي، بمتويل يزيد عن 50 مليار دولر 

عىل مدار 3 سنوات.
وأضافت الس���عيد أن أكرث من 25% من الستمثارات 
العام���ة املخصص���ة لملرحل���ة األوىل لملب���ادرة م���ن  
املرشوع���ات اخلرضاء ، مم���ا جيعل مب���ادرة “حياة 
كرمية” من أفضل املبادرات العاملية يف جمال ختضري 
خطط التمنية، حيث تعد أكرب مرشوع إمنايئ إنس���اين 

يف التارخي احلديث.
مكا أش���ارت الس���عيد إىل إط���الق احلكومة املرصية 
“مب���ادرة القرية اخلرضاء” واليت هت���دف إىل إعادة 
تأهي���ل قرى مبادرة “ حياة كرمية “لتتوافق مع أحدث 
املعايري البيئية العاملية، مؤكده الزتام احلكومة املرصية 
بتعزيز امحلاية الجمتاعية وحتقيق األمن الغذايئ، من 
خ���الل املزيد من التوس���عات يف املرشوعات الزراعية 
الوطنية، وكذا توسيع نطاق براجم امحلاية الجمتاعية 
العديدة من خالل زيادة عدد املس���تفيدين، مبا يف ذلك 

براجمي “تاكفل وكرامة” و “متويل«.
حياة كرمية يف أفريقيا 

و حول املب���ادرة املرصية “حياة كرمي���ة يف أفريقيا” 
ال���يت تطلقها م���رص  خ���الل COP27، قالت د.هالة 
الس���عيد إن الغ���رض الرئي���يس مهن���ا هو حتس���ني 
نوعي���ة احلياة مجليع س���اكن الق���ارة األفريقية الذين 
يعيش���ون يف املناطق واملجمتع���ات الريفية، فضاًل عن 
كوهنا هت���دف إىل تعزيز تنفيذ أه���داف اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بش���أن تغري املن���اخ واتفاقية باريس، 
ودمع جهود الدول األفريقية لتنفيذ املسامهات املنوطة 
هب���م، وذلك من خالل دجم العم���ل املنايخ يف التمنية 
الريفية املس���تدامة، مؤكده رضورة وجود عالقة تربط 
ب���ني التكيف واملرونة والتخفيف والوصول إىل احللول 
املبتكرة، لتحس���ني نوعية حياة املجمتعات الريفية يف 
أفريقيا، وتزويدها باخلدمات األساس���ية ، والوظائف 
اخلرضاء الصديقة للبيئة، واتاحة الفرص القتصادية 

األخرى ، والقضاء عىل الفقر.
وتابع���ت الس���عيد أن الدول األفريقية س���تتعاون فميا 
بيهنا م���ع خمتلف األطراف املعنية واجلهات الرشيكة، 
لتحس���ني نوعية احلياة يف 30% م���ن القرى واملناطق 
الريفي���ة األكرث فق���ًرا يف القارة حبل���ول عام 2030 ، 
بطريق���ة ت���رايع األبع���اد البيئية املرتبط���ة بالتغريات 
املناخي���ة ، وتابعت  أن املبادرة س���تمتزي هبيلك إداري 
بس���يط وفع���ال لتجن���ب الزدواجي���ة والبريوقراطية، 
موحضة أن املبادرة س���يمت إطالقها الس���بت املوافق 
12 نومفرب 2022 عىل هامش “يوم الزراعة والتكيف” 
، حبض���ور ق���ادة وممثيل خمتل���ف ال���دول األفريقية 

واألطراف الرشيكة كأعضاء وأصدقاء لملبادرة.
وفمي���ا يتعلق ب���� “املعمل امل���رصي لقي���اس األثر “ 
بالتعاون مع J-PAL لتقيمي الرباجم احلكومية الواعدة 
واملبتك���رة، أوحضت الس���عيد أن املعم���ل ميثل جزًءا 
ل يتج���زأ م���ن وزارة التخطيط والتمني���ة القتصادية، 
وتمتثل رؤيته يف بناء ثقافة اس���تخدام األدلة يف صنع 
الق���رار داخل احلكوم���ة املرصية، ووض���ع أدلة عىل 
قضايا السياس���ة ذات األولوية اليت حددهتا احلكومة 

، وتوسيع نطاق الرباجم الفعالة القامئة عىل األدلة.
واس���تعرضت السعيد املجالت  الرئيسية الثالث اليت 
يتناوهلا ملاكحفة الفقر واملمتثلة يف امحلاية الجمتاعية 
والتخفيف من حدة الفقر، التوظيف وتمنية املرشوعات 

املتناهية الصغر والصغرية واملتوس���طة، متكني املرأة 
وتمنية األرسة. 

وتابعت الس���عيد أنه استجابة للتحديات اليت يتعرض 
هل���ا الع���امل، نف���ذت احلكوم���ة املرصي���ة العديد من 
اإلجراءات والسياسات يف خمتلف القطاعات، مشرية 
إىل القيام بزيادة س���عة التخزين من الس���لع الغذائية 
باإلضافة إىل متويل زيادة الحتياطيات السرتاتيجية، 
وعق���د املزيد من التفاقيات التجارية الثنائية واملتعددة 
األطراف واتفاقي���ات الرشاكة القتصادية، وذلك فميا 
خيص قطاع التجارة والحتياطيات السرتاتيجية، إىل 
جان���ب القيام بتصممي وإطالق سياس���ات عىل جانب 
الطل���ب، لفت���ه إىل دمع املواد الغذائي���ة، وتقدمي 282 
ملي���ار جني���ه م���رصي يف 2022-2023 لدمع اخلزب 

ودمع الغذاء واملعاشات.
وحول اإلج���راءات املتخذة يف جم���ال براجم امحلاية 
الجمتاعية، أشارت السعيد إىل زيادة تغطية برناجمي 
تاكفل وكرامة بزيادة 5 مليون أرسة عام 2022، فضاًل 
عن برناجم دمع اإلساكن الجمتايع، وبراجم الرعاية 
الصحي���ة، ومبادرة حياة كرمي���ة، باإلضافة إىل تبين 
سياسات ش���املة لتطوير قطاعات الزراعة والتصنيع 
الغذايئ والتمنية الريفية، موحضه أن املعمل املرصي 
لقي���اس األث���ر س���هيدف إىل تقيمي وتطوي���ر الرباجم 
احلكومي���ة الواع���دة واملبتكرة، وع���ىل رأهسا تاكفل 
وكرامة، والربناجم الوط���ين لإلصالح اهليلكي، الذي 
مت إطالق���ه يف أبريل 2021، وتقيمي تأثري تلك الرباجم 

عىل تقليل معجالت الفقر وحتقيق األمن الغذايئ.
خسائر وأرضار 

يف سياق خمتلف قالت أوديل رينو باسو، رئيس البنك 
األوروىب إلع���ادة اإلمعار والتمنية  EBRD إن إدراج 
قضية اخلسائر واألرضار عىل أجندة مفاوضات كوب 
27 م���ن احملمتل أن تكون حمال للخ���الف بني الدول 
النامية واملتقدمة، وهذا طبيي، ومن احملمتل ىف ذات 
الوقت الوصول لتفامهات فعىل س���بيل املثال دولة مثل 

الدمنارك أعلنت اللزتام بتعويضها للخسائر.
وش���ددت خ���الل   ترصحي���ات هل���ا ع���يل أن البنك 
األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية ليس طرفًا ىف معلية 
املفاوضات لكنه طرف رئييس يف التنفيذ وبالتايل يف 
انتظار ما سيمت التفاق هيلع وخمرجات القمة ،  ولفتت 
اوديل إىل أن  البنك يسهدف أن تكون نسبة 50% من 

مرشوعاته لملرشوعات اخلرضاء دمعًا ألجندة التغري 
املنايخ وحنن عىل وش���ك الوصول هلذا املسهدف  ، 
فيف العام املايض عىل س���بيل املثال قدم البنك حزمة 
جت���اوزت 50% مبا يقدر حنو 5 مليارات من الدولرات 
من اجل متويل التوافق مع التغريات املناخية وهو أمر 

هام »
 ونفت يف  الوقت نفس���ه  أن تكون الزمة القتصادية 
العاملية جراء الضطرابات اجليوسياسية قد اثرت عىل 
مرشوعات البنك قائلة : “مل تؤثر علينا باملفهوم احلريف 
لكنن���ا لزلن���ا نركز ع���ىل هدفن���ا ىف دمع مرشوعات 
التحول الخرض وختفي���ف التأثريات الناجتة عن ذلك 
فاحل���رب مل تؤثر علينا مبارشة لكن التأثري الوحيد هلا 
أننا اصبحنا نقدم دمعًا مبارشًا للدول الىت تعاىن من 
أزمة ىف الطاقة والم���ن وىه تلك الدول الواقعة حتت 

تلك الضغوطات وهو هدف استثنايئ »
 وش���ددت عىل أمهية الدخول ىف مرحلة تنفيذ الوعود 
وتعه���دات الدول املتقدمة للنامي���ة قائلة : “ حان وقت 
التنفيذ لتعهدات الدول املتقدمة لتعويض خسائر الدول 

النامية«.
وأعلن البنك األوروىب إلعادة اإلمعار والتمنية قبل أيام  
إط���الق رشحية جدي���دة بقمية 5.5 ملي���ون دولر من 
القرض املقدم لرشكة )طاقة ىب ىف( للطاقة المشسية 
التابعة لرشكة “طاقة عربية”، وذلك جكزء من المتويل 
احلايل لملرشوعات اخلرضاء املش���رتكة بني رشاكت 

القطاع اخلاص.
وأوحض البن���ك - يف بيان  له -  أن الرشحية اجلديدة 
م���ن القرض تمش���ل 4.95 ملي���ون دولر م���ن البنك 
األورويب إلع���ادة اإلمعار، وق���رض ميرس بقمية 550 
أل���ف دولر أمريي من مرفق البيئ���ة العاملية، لمتويل 
إنش���اء وتش���غيل مرشوع للطاقة المشس���ية بقدرة 7 

ميجاوات يف حمافظة املنيا بصعيد مرص. 
وأض���اف أن رشكة )طاقة عربي���ة( تقوم ببيع إمجايل 
الطاق���ة املتج���ددة لصاحل رشك���ة أس���كوم لتصنيع 
الكربونات والكمياويات مبوج���ب اتفاقية رشاء الطاقة 
ملدة 25 عاًما، منوًها بأن هذه الرشحية تأيت بعد تقدمي 
البنك قرض أويل بقمية 4.2 مليون دولر يف ديمسرب 
2020 لمتويل إنش���اء وتشغيل حمطة للطاقة المشسية 
بقدرة 6 ميج���اوات يف مزارع دينا مبحافظة البحرية، 

الواقعة عىل بعد 80 مك من القاهرة. 
وتع���د هذه احملط���ة أول مرشوع طاق���ة متجدد ميوله 
البنك األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية يف مرص يكون 
فيه البائع واملشرتي من القطاع اخلاص وميّكن مزارع 
دينا، أكرب مزارع ألبان يف إفريقيا، من اس���تبدال جزء 

من اسهالكها للطاقة بطاقة نظيفة.
وتس���امه ه���ذه الس���تمثارات يف التحول املس���متر 
للطاقة يف مرص - اليت تس���تضيف مقة املناخ العاملية 
)COP27( - م���ن خ���الل دمع منو الطاق���ة املتجددة 
بالب���الد، وهت���دف احلكوم���ة املرصية لرف���ع احلصة 
الوطنية م���ن قدرة توليد الكهرباء م���ن مصادر الطاقة 

املتجددة إىل 42% حبلول عام 2035. 
واتبعت احلكومة اس���رتاتيجية تنوي���ع مصادر الطاقة 
وحتريره���ا من خالل تهسيل س���وق لتطوي���ر الطاقة 
املتجددة اخلاصة يف السنوات األخرية، ويعّد التوسع 
يف جم���ال العمل بني القطاع اخلاص عالمة بارزة يف 

التحرير التدرجيي لقطاع الكهرباء املرصي.
 و قالت العضو املنتدب لرشكة البنية التحتية املستدامة 
التابع���ة للبنك األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية نانديتا 
برشاد: “إنه مع انعقاد مؤمتر املناخ يف رشم الشيخ.. 
حنن خفورون بتوس���يع رشاكتنا مع رشكة طاقة عربية 

لتوسيع قدرات الطاقة املتجددة اخلاصة يف مرص«.
بدوره���ا  ،  قال���ت الرئي���س التنفي���ذي لرشك���ة طاقة 
عربية باكين���ام كفايف إن هذا املرشوع يضيف لجسل 
مجموع���ة طاق���ة عربية وقدرهت���ا عىل توف���ري أفضل 
احللول املس���تدامة، قاعدة عريضة من رشاكت القطاع 
اخلاص، ومن بيهنا رشكة أس���كوم لتصنيع الكربونات 
والكمياوي���ات اليت تضع نص���ب أعيهنا تعظمي فرص 
الس���تفادة من مص���ادر الطاق���ة املتج���ددة وخفض 
اس���هالكها من الطاقة الكهربائية مبا يعادل 16% من 

إمجايل احتياجاهتا السنوية  .

 

 

بعد تثبيتها لتصنيف مصر األئتماني وتعديل النظرة المستقبلية إلى »سلبية«

وزير املالية يرد علي تقرير »فيتش« ويكشف تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد

COP27 تواجد قوي للبنك اإلسالمي للتنمية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار  فى

شيماء مرسي

   قمة  المناخ تستضيف حدث رفيع المستوى تحت عنوان 
‘آليات مواجهة تداعيات تغير المناخ من خالل برنامج االستجابة 

لألمن الغذائي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية«

  وزيرة التخطيط  ورئيس مجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية :   
التحديات المتشابكة لتغير المناخ   تهدد األمن الغذائي حول العالم 

 COP27 هالة السعيد : مصر تطلق مبادرة »حياة كريمة في أفريقيا«    خالل  
بهدف  تحسين نوعية الحياة لجميع سكان المناطق الريفية بالقارة السمراء 

  رئيس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية : نستهدف   أن تكون نسبة 
50% من مشروعات  البنك  للمشروعات الخضراء دعمًا ألجندة التغير المناخي
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ناصر ..

افتتحت غادة البي���ىل رئيس جملس اإلدارة التنفيذي 
ل��IDB   ف���رع  البن���ك اجلديد مبدينة الس���ويس، 
حبضور لفيف من القيادات بقطاعات البنك املختلفة ، 
ويأيت الفتتاح خكطوة جديدة يف إطار اإلسرتاتيجية 
اليت يتبعه���ا البنك ليصبح األق���رب لعمالئه و تقدمي 
اخلدم���ة املرصفية احلديثة واحلل���ول املالية املبتكرة  

لتحقيق رضاء معالئه.
 وخالل اإلفتتاح أوحضت غادة البيىل ، أن إفتتاح فرع 
السويس يأيت وفقًا خلطة البنك يف اإلنتشار اجلغرايف 
عىل مستوى امجلهورية  ومن خالل التواجد ىف منطقة 
القناة باإلضافة إيل سابق إفتتاح فرع القاهرة اجلديدة 
يف أبريل يليه فرع ستانيل مبحافظة اإلسكندرية خالل 

هشر يوليو من العام اجلاري.
أضاف���ت البي���ىل أن IDB  يس���هدف إفتتاح فرعني 

أخرين جديدين قبل هناية العام اجلارى ومه فرىع بين 
س���ويف واملنصورة  إس���تمكالًا خلطة النتشار الذىك 
والتواج���د يف مناطق الصعيد والدلت���ا وإجراء تطوير 
وحتديث لفرع طنطا ، ونقل أمعال فرع برج العرب إىل 

مقر جديد ممتزي مبدينة برج العرب.
وحتدثت  »البيىل« ، أن خطة التطوير  لشبكة الفروع  
ت���أيت ىف إطار منظوم���ة متاكملة تتحق���ق من خالل 
الس���مترار يف تقدمي خدمات تتوافق مع احتياجات 
مجيع فات العمالء وإع���ادة هيلكة اخلدمات احلالية 
وإط���الق خدمات وإبتاكر منتج���ات جديدة  مرصفية 
ورمقي���ة للتوافق م���ع رؤية مرص الرمقي���ة 2030 و 
ملواكبة التغري الرسيع والتقنيات احلديثة لتقدمي خدمة 
مرصفية متطورة  ىف وقت أقل وبشلك أهسل لتحقيق 

رضاء العمالء  .

غادة البيلي تفتتح فرع فرع جديد لبنك التنمية 
الصناعية IDB مبدينة السويس 
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قمة المناخ  

 

هش���د مصطىف مدب���ويل، رئيس جملس ال���وزراء، مرامس 
توقي���ع مذك���رة تفامه ب���ن لك من الرشك���ة املرصية لنقل 
الكهرباء، وهيئة تمنية واستخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة، 
واحتاد املستمثرين املكون من رشكة أوراسكوم لإلنشاءات 
ورشكة كهربل منطقة حرة )اجني(، ورشكة تويوتا تسوشو 
كوربريش���ن TTC، وذل���ك لتنفي���ذ مرشوع إنت���اج طاقة 

كهربائية من طاقة الرياح.
ووق���ع مذكرة التفامه صباح مش���ايل، رئيس جملس اإلدارة 
والعض���و املنت���دب للرشكة املرصية لنق���ل الكهرباء، ودمحم 
اخلي���اط، الرئيس التنفي���ذي هليئة تمنية واس���تخدام الطاقة 
اجلديدة واملتجددة، وأس���امة بش���اي، رئيس جملس اإلدارة 

والعضو املنتدب لرشكة أوراسكوم، عن احتاد املستمثرين.

مصر تتعاقد مع حتالف 
مستثمرين لتنفيذ مشروع 

طاقة رياح بقدرة 3 
جيجاواط

استقبل اللواء دمحم 
برايه نائب رئيس املنطقة 

االقتصادية لقناة السويس 
لشؤون املوانئ، نوبوهيكو 

مورااكيم رئيس رشكة 
تويوتا تسوشو اليابانية، 

والوفد املرافق له مبقر اهليئة 
ببورسعيد، وذلك لتفقد رصيف 

الرورو الذي يشغله التحالف 
العاملي تويوتا تسوشو 

اليابانية وبولورية الفرنسية 
وإن واي كيه NYK باألرصفة 

اجلديدة برشق بورسعيد، 
وتطرق االجمتاع إىل حبث 

سبل التعاون والفرص 
االستمثارية بني اجلانبني 

ومستجدات الوضع للرصيف.
ورحب نائب رئيس املنطقة 

االقتصادية بالوفد ومرافقيه، 
معرًبا عن سعادته باهمتام 
اجلانب الياباين باملنطقة 
االقتصادية وما تقدمه من 

فرص استمثارية واعدة، وما 
تمتتع به من مزايا وإعفاءات 

من خالل اتفاقيات التجارة 
الدولية احلرة مع كثري من 

الدول.

رئيس العاصمة اإلدارية 
يلتقي وفد شركة فرنسية 

لتكنولوجيا المعلومات
)COP27( خالل 

هش���د مصطىف مدبويل، دولة رئيس جملس الوزراء، وخالد 
عبدالغفار، وزير الصحة والس���اكن، وباساكل لكود روالند، 
الرئيس التنفيذي لرشكة أس���رازينياك عىل مستوى العامل، 
اليوم، توقيع اتفاقية تفامه بن اهليئة العامة للرعاية الصحية 
ورشكة أس���رازينياك مرص للصناعات الدوائية، يف جمال 

تعزيز مفهوم املنشآت الصحية اخلرضاء.
 ،COP27 جاء ذلك عىل هامش انطالق فعاليات مقة املناخ
واليت تستضيفها مرص يف مدينة رشم الشيخ، خالل الفرة 

من )6 - 18( نومفرب 2022، وفقًا لبيان حصيف.
وذكر البيان، أن الربوتوكول يأيت اتس���اًقا مع جهود الدولة 
املرصي���ة لتوحيد اكفة اجلهود الرامي���ة للتعامل مع قضايا 
التغ���رات املناخية، وخاص���ة فميا يتعلق مبح���ور الرعاية 
الصحية، وكذلك اتس���اًقا م���ع مبادرة الرئي���س عبدالفتاح 
الس���ييس، رئيس امجلهورية، لنرش الويع البييئ )احترض 

لألخرض(.
وأش���ار البي���ان، إىل أنه س���بق ومت التعاون م���ا بن اهليئة 
يف  أس���رازينياك  ورشك���ة  الصحي���ة  للرعاي���ة  العام���ة 
 EHA FIELD« توفر املستش���ىف املي���داين املُصغ���ر
HOSPITAL« املق���ام باملنطقة اخل���رضاء ملؤمتر املناخ، 
وذلك لملشاركة بالتأمن الطيب، ومضان توفر خدمات طبية 

فائقة اجلودة للوفود الرائسية واملشاركة باملؤمتر.
وتابع، أن هذه املستشىف تعد باكورة تعاون بن هيئة الرعاية 

الصحية ورشكة أسرازينياك مرص يف جمال املستشفيات 
املتنقل���ة اخل���رضاء، وأهنا أول مستش���ىف م���ن نوعها يف 
التأمن الطيب لألح���داث واملؤمترات الدولية اهلامة مبرص، 
مك���ا تعد نقلة نوعية يف تق���دمي اخلدمات والرعاية الصحية 

للوفود الرائسية واملشاركة باملؤمتر مبعاير عاملية.
ولفت، إىل أن املستشىف امليداين جمهزة عىل أعىل مستوى 
وتضم كوادر طبية مؤهلة، للتعامل مع اكفة حاالت الطوارئ 
واحلاالت الطبية احلرجة، وتعمل عىل مدار الساعة لضامن 
توف���ر أفض���ل خدمات ورعاي���ة حصية للوفود الرائس���ية 
واملش���اركة باملؤمتر، مكا تعمل بالطاق���ة النظيفة واملتجددة 

.COP27  متاشًيا مع أهداف مؤمتر املناخ

عقد املهندس خالد محمود 
عباس رئيس جملس اإلدارة 

والعضو املنتدب لرشكة 
العامصة اإلدارية للتمنية 

العمرانية، اجمتاًعا مع 
املديرين التنفيذيني وقيادات 

رشكة )ATOS( الفرنسية 
العاملة يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات، وذلك يف مسهتل 

لقاءته املقرر عقدها عىل 
هامش مشاركته يف فعاليات 
مقة املناخ املنعقدة يف رشم 

الشيخ.
وأشاد عباس مبجاالت 

التعاون املشرتك مع الرشكة 
الفرنسية واليت مت توقيع 

مذكرة تفامه معها يف إبريل 
2022 بغرض إنشاء كيان 

قادر عىل إدارة البنية التحتية 
الذكية اخلاصة باالتصاالت 

وإدارة مركز البيانات 
بالعامصة اإلدارية كأول 

مدينة ذكية من اجليل الرابع 
جبمهورية مرص العربية 
وكمنوذج لملدن اجلديدة 

اجلاري إنشاهئا يف مرص.
واكنت رشكة العامصة 

اإلدارية للتمنية العمرانية قد 
أعلنت مشاركهتا يف فعاليات 
مقة املناخ COP27 املنعقدة 
مبدينة رشم الشيخ مبشاركة 

وحضور 120 من قادة وزمعاء 
العامل ورؤساء احلكومات 

والخشصيات الدولية 
واخلرباء.

شيماء مرسي

مصر تتعاقد مع »أسترازينيكا« لتعزيز مفهوم املنشآت الصحية اخلضراء

شراكة استراتيجية بين 
شنايدر العالمية وطلعت 

مصطفى في تطبيقات 
االستدامة والمدن الذكية

اقتصادية قناة السويس: 
تشغيل رصيف السيارات 

الجديد في 2023

أبرمت رشكة شنايدر الكرتيك، 
الرشكة األبرز عامليًا يف جمال 

ادارة الطاقة والتحول الرمقي ، 
رشاكة اسرتاتيجية مع مجموعة 

 ،)TMG( طلعت مصطىف
الرائدة يف جمال التطوير 

العقاري والسيايح، لتطبيق 
معايري االستدامة يف مرشوع 

نور.
جاء ذلك عىل هامش مؤمتر 

األمم املتحدة لتغري املناخ 
)COP27( واملقام يف مدينة 
رشم الشيخ يف الفرتة بني 6 
إىل 18 نومفرب 2022، حيث 

وقع عىل اتفاق الرشاكة لك من 
هشام طلعت مصطىف، الرئيس 

التنفيذي والعضو املنتدب 
ملجموعة طلعت مصطىف ، 
وسباستيان ريزي، رئيس 

شنايدر إلكرتيك ملنطقة مشال 
رشق أفريقيا واملرشق العريب .

ومبوجب الرشاكة، ستقوم 
مجموعة طلعت مصطيف 

بتطبيق ودجم تقنيات وحلول 
"شنايدر إليكرتيك" يف معليات 

إدارة نظم ومرافق البنية 
التحتية .

أعلنت وزارة التعاون الدويل، الرشاكت الناشئة ال�5 الفائزة 
يف مسابقة املناخ الدولية Climatech Run، اليت حتفز 
الرشاكت الناش���ئة عىل املشاركة يف جهود ماكحفة ظاهرة 
التغ���رات املناخية، وذل���ك خالل فعاليات “يوم الش���باب” 

مبؤمتر املناخ COP27، املنعقد مبدينة رشم الشيخ.
وشارك يف حفل توزيع اجلوائز، بندكت أوراما، رئيس البنك 
األفرييق للتصدير واالس���تراد، وبرافن أج���راوال، املدير 
القطري لربناجم األغذية العاملي، وأليس���اندروا فرااكسييت، 
ممثل برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ، وأنتوين نااكيش، ممثل 
 IAAI رشكة جوجل العاملية، و مروس���الف بورل���زر من

Glotcha، وممثل الواكلة األمريكية للتمنية الدولية.
ومن إمج���ايل 422 رشكة ناش���ئة، تقدمت لملش���اركة يف 
املس���ابقة 77 دول���ة من مجيع أحناء الع���امل، وال�15 رشكة 
الذين عرض���وا أفاكرمه خالل فعالي���ات مؤمتر املناخ، فاز 
 Ryp مهن���م 5 رشاكت فقط، وج���اء يف املركز األول رشكة
Labs العامل���ة يف جم���ال األمن الغ���ذايئ والزراعة بدول 
الواليات املتح���دة األمريكية وبلجي���اك، وحصل عىل جائزة 
قميهت���ا 100 أل���ف دوالر، بيمنا فاز جبائ���زة املركز الثاين 
البالغ���ة 50 ألف دوالر رشك���ة Earthly العاملة يف قطاع 
األم���ن الغ���ذايئ والزراع���ة، وتعمل يف 20 دول���ة من بيهنا 
بتسوانا والكونغو وفرنسا وأملانيا واهلند والواليات املتحدة 
األمريكية، وفاز جبائزة املرك���ز الثالث بقمية 25 ألف دوالر 
رشكة Koltiva العاملة يف جمال األمن الغذايئ والزراعة 
بدول إندونيس���يا وفيتنام والفلبن وكوت ديفوار واإلكوادور 

واملكسيك وكولومبيا.
وعىل صعيد اجلائزة املخصصة للرشاكت الناشئة من قارة 
أفريقيا، يف ظل ما ميثله مؤمتر املناخ من أمهية خاصة للقارة 
لدفع جهود العمل املنايخ، فازت رشكة Bleaglee العاملة 
يف جمال إدارة املخلفات وإع���ادة التدوير بدولة الاكمرون 
 LiquidGold باملرك���ز جبائز 50 أل���ف دوالر، ورشك���ة

العاملة يف جم���ال إدارة املوارد املائي���ة، يف املرتبة الثانية 
جبائزة 25 ألف دوالر.

وقالت الدكتورة رانيا املش���اط، وزي���رة التعاون الدويل، إن 
اليوم هو اس���تثنايئ حيث هشدنا ختام معل اسمتر لهشور 
من قبل فريق معل وزارة التعاون الدويل واألطراف الرشيكة 
مضن املسابقة الدولية Climatech Run، واليت هشدت 
إقب���ااًل كبًرا من الرشاكت الناش���ئة والفنانن الرمقين من 
92 دولة، ومشاركة أكرث من 422 رشكة ناشئة، و166 فناًنا 
م���ن خمتلف أحناء العامل، لدمع الرشاكت الناش���ئة يف ظل 
ما ميثله مؤمتر املناخ COP27 من أمهية لتنفيذ التعهدات 

املناخية«.
ولفتت املش���اط إىل أن التنوع ب���ن جماالت معل الرشاكت 
الفائ���زة يعكس أمهية احللول ال���يت تقدمها هذه الرشاكت 
يف جممتعاهتا الس���ميا فميا يتعلق باألمن الغذايئ وتدوير 
املخلف���ات، وتنوعه���ا بن جم���ايل التخفي���ف والتكيف مع 
تداعيات التغرات املناخية، منوهة إىل أنه يف ضوء رائس���ة 
مرص ملؤمتر املناخ COP27، س���يظل العمل مس���متر مع 
الرشاكت الناش���ئة الفائزة م���ن أجل تعزي���ز الدمع الفين 

واالستشارات.

التعاون الدولي تعلن الـ5 شركات الناشئة الفائزة يف 
Climatech Run 2022 مسابقة

كش���فت  رائسة مؤمتر األمم املتحدة ملناخ )كوب27(  
يف الي���وم الثالث من انطالق فعالي���ات مؤمتر املناخ  
إن م���رص وقعت اتفاقات رشاك���ة يف قطاعات “املاء 
والغ���ذاء والطاقة” ل���دمع تنفيذ مرشوع���ات مناخية 

باستمثارات تصل إىل 15 مليار دوالر.
أوحض البيان أن املش���اريع تمش���ل مرشوعا للطاقة 
بع���رشة ملي���ارات دوالر ومثاني���ة مش���اريع لألمن 

الغذايئ والزراعة والري واملياه.
واكن  الدكت���ور دمحم معيط وزي���ر املالية، وجن يل 
تش���ون رئيس البنك اآلسيوي لالس���تمثار يف البنية 
التحتية »AIIB«،  قاما  بتوقيع مذكرة تفامه بشأن 
اس���تضافة مرص الجمتاعات جملس حمافظي البنك 

يف سبمترب من العام املقبل برشم الشيخ.
 وأكد الدكتور دمحم معيط وزير املالية حمافظ مرص 
لدى البنك اآلس���يوي لالس���تمثار يف البنية التحتية 
»AIIB«، أن مرص عىل اس���تعداد الستضافة هذا 
احلدث، ونس���ى إلتاحة املزيد م���ن الفرص لمتويل 
مرشوعات البني���ة التحتية املقاومة لملناخ، من خالل 
التوس���ع يف املرشوعات اخلرضاء الصديقة للبيئة، 
خاصة يف املدن اجلديدة؛ اتس���اًقا مع مس���هتدفات 
»امجلهورية اجلدي���دة«، والعمل عىل أهداف التمنية 
املش���ركة املتوافقة مع اجلهود املبذولة لتعزيز فرص 

االستمثار يف القارة المسراء.
 وأوحض أن التمنية الش���املة واملس���تدامة تقوم عىل 
تعزي���ز الرشاكة مع القطاع اخلاص؛ باعتباره قاطرة 
المنو االقتصادي، عىل حنو يهسم يف زيادة معدالت 
المنو، وفرص العمل، وحتس���ن مس���توى معيش���ة 

املواطنن.
 وأكد جن يل تشون رئيس البنك اآلسيوي لالستمثار 
يف البنية التحتي���ة »AIIB«، أن حرص مرص عىل 
ظهور فعاليات مؤمتر املناخ الس���ابع والعرشين هبذا 
املس���توى املمتزي يؤكد أن مرص ق���ادرة عىل تنظمي 
أي ح���دث عاملي مبس���توى يليق مباكنهت���ا الدولية، 
عمًلا بأن االجمتاع الس���نوي املقبل ملجلس حمافظي 
البنك س���يقام فعلًيا بع���د أن اكن ظهوره يقترص يف 
الثالث س���نوات املاضي���ة عىل االجمتاع���ات املرئية 

»االفراضية« بسبب جاحئة كورونا.
 وقال إننا مس���تعدون لضخ املزيد من االستمثارات 
خ���الل املرحلة املقبلة، لالس���تفادة م���ن الطفرة غر 
املسبوقة اليت حتققت يف جمال البنية التحتية وتعزيز 
الرشاكة بن مرص والبنك اآلس���يوي واالستفادة من 
موقعها اجلغرايف املمتزي بن القارات الثالثة، أسيا، 
وأفريقي���ا، وأوروبا؛ لالس���تمثار يف البني���ة التحتية 

العابرة للحدود. 
 وقال أمحد جكوك نائب وزير املالية للسياسات املالية 
والتطوير املؤس���يس، املدير التنفيذي ملجموعة الدول 
األفريقية ودول أمرياك اجلنوبية مبجلس إدارة البنك 
اآلس���يوي للبنية التحتية »AIIB«، إن مرص جاهزة 
الس���تضافة االجمتاعات الس���نوية للبنك عام 2023 
برشم الشيخ، حيث يعترب البنك، مرص رشياًك مهاًم، 
باعتبارها عضًوا مؤسًس���ا، وميتلك خطة للتوسع يف 
متويل املرشوعات االستمثارية يف مرص، خاصة يف 

جمال البنية التحتية، واملرشوعات اخلرضاء.
اتفاقيات رشاكة 

كذلك وقع���ت احلكومة عددا م���ن اتفاقيات الرشاكة 
وخطابات النوايا مع مؤسس���ات المتويل ملرشوعات 
برناجم “ ُن���َوف” و”ُنَوف+” للمتويل واالس���تمثار 
ف املرشوعات اخلرضاء ف إطار حش���د المتويالت 
واالستمثارات املوجهة للربناجم مضن فعاليات كوب 

.27
وهشد رئيس ال���وزراء التوقيع عىل ع���دد من وثائق 
المتويالت اخلاصة باملرشوعات اخلرضاء بإمجاىل 
2.2 مليار دوالر، مت توقيع اتفاقات متويل ف قطاع 
النقل لمتويل مرشوع إعادة تأهيل ورفع كفاءة اخلط 
الث���اىن ملرو األنفاق واتف���اق لمتويل مرشوع تطوير 
خط س���كة حديد أبو قر وحتويله إىل مرو كهرباىئ 
واتف���اق لمتوي���ل م���رشوع تطوير خط لوجس���تيات 

التجارة بن القاهرة واإلسكندرية.
 واتفاق لمتويل مرشوع تطوير خط سكة حديد طنطا 
� املنص���ورة � دمي���اط، واإلعالن عن اتف���اق لمتويل 
مرشوع تأهي���ل 23 قطارًا للخ���ط األول ملرو أنفاق 

القاهرة.
 وف قطاع اإلس���اكن مت اإلعالن عن اتفاق حكوىم 
لمتويل م���رشوع معاجل���ة مياه ال���رصف الصىح 
حبل���وان، واتفاق متويل م���رشوع إدارة مياه الرشب 

بصعيد مرص )مرحلة ثانية(.
 وف قطاع الكهرباء مت توقيع اتفاقيات متويل تضمنت 
مذكرة تفامه بشأن التعاون الفىن االسراتيىج بن 
مرص وفرنسا لتمنية قطاع اهليدروجن األخرض ف 
مرص، واتف���اق لمتويل مرشوع دمع الكهرباء والمنو 
األخ���رض ومشلت اتفاق���ات أيض���ا بقطاعات األمن 

الغذاىئ والبيئة والطاقة وحمور الغذاء واملياه.
وأعلن���ت وزارة التعاون ال���دويل، عن توقيع متويالت 
تمنوية ُمي���رة بقمي���ة 2.24 ملي���ار دوالر، لتنفيذ 
عدد من املرشوعات التمنوي���ة وتطوير البنية التحتية 
املستدامة اليت حتفز مش���اركة القطاع اخلاص، مع 
عدد من رشاكء التمنية يف قطاعات النقل واإلس���اكن 
والكهرباء والطاقة املتجددة واألمن الغذايئ، والبيئة، 
 ،COP27 وذل���ك يف اجلناح املرصي مبؤمتر املناخ
يف ضوء جهود التع���اون ُمتعدد األطراف لدمع رؤية 
الدول���ة التمنوي���ة، وتعزي���ز التح���ول إىل االقتصاد 

األخرض.
 ت���أيت التوقيعات اليت مت اإلع���الن عهنا  ، وهشدها 
الدكت���ور مصطىف مدبويل، رئي���س جملس الوزراء، 
يف إط���ار العالقات املمتزية اليت تمتتع هبا مجهورية 
مرص العربية مع رشاكء التمني���ة ُمتعددي األطراف 
والثنائين، واجلهود املشركة عىل صعيد دمع خطط 
الدولة التمنوية، واسمترارا للرابط الوثيق بن جهود 
املناخ والتمنية، وتنوعت التوقيعات بن جماالت النقل 

واملوارد املائية والكهرباء والطاقة، واألمن الغذايئ.
 وبلغ���ت االتفاقيات ال���يت وقعهتا احلكومة يف قطاع 
النق���ل والبني���ة التحتية 4 اتفاقي���ات، األوىل لصاحل 
مرشوع إعادة تأهي���ل ورفع كفاءة اخلط الثاين ملرو 
أنف���اق القاه���رة الكربى بمتويل تمن���وي قميته 279 
ملي���ون دوالر من بيهنم مليوين دوالر منحة من البنك 
األورويب إلعادة اإلمع���ار والتمنية، واالتفاقية الثانية 
لص���احل م���رشوع تطوير خط س���كك حدي���د أبوقر 
باإلسكندرية وحتويله إىل خط مرو كهربايئ، بمتويل 
تمنوي بقمية 278 مليون دوالر من الواكلة الفرنس���ية 

للتمنية.
 إىل جان���ب ذلك مت توقي���ع متويل تمنوي بقمية 177 
مليون دوالر، لتنفيذ م���رشوع تأهيل 23 قطار للخط 
األول مل���رو أنفاق القاه���رة الكربى، من أس���بانيا، 

باإلضاف���ة إىل متوي���ل بقمي���ة 400 ملي���ون دوالر 
ملرشوع تطوير خط لوجيستيات التجارة بن القاهرة 

واإلسكندرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدويل.
 وفميا يتعلق مبرشوعات اإلدارة املس���تدامة لملوارد 
املائي���ة، واليت تأيت حت���ت مظلة خط���ة الدولة لدمع 
جه���ود التكي���ف والتخفيف من تداعي���ات التغرات 
املناخي���ة، مت توقي���ع متويالت 3 مرشوع���ات، األول 
منح���ة بقمية 12 ملي���ون دوالر من الواكل���ة األملانية 
للتعاون الدويل لصاحل م���رشوع برناجم إدارة دلتا 
مياه النيل، والثانية منحة بقمية 10 مالين دوالر من 
سويرا لصاحل مرشوع إدارة مياه الرشب بصعيد 
مرص )املرحلة الثانية(، والثالث متويل تمنوي بقمية 
50 مليون دوالر من الصندوق الكوييت للتمنية لتنفيذ 
مرشوع إنش���اء 4 حمطات لتحلية املياه يف حمافظة 

جنوب سيناء.
 واس���متراًرا جلهود الدولة للتوس���ع يف مرشوعات 
الطاق���ة املتج���ددة تعزيًزا للتح���ول األخرض وتقليل 
االنبعاثات الض���ارة وزيادة نس���بة الطاقة املتجددة 
يف إمج���ايل الطاقة املول���دة تنفيًذا لالس���راتيجية 
الوطنية للطاقة املس���تدامة 2035، مت توقيع متويالت 
تمنوي���ة ملرشوع���ن، األول متويل تمن���وي بقمية 92 
ملي���ون دوالر  م���ن بن���ك التمنية األفري���يق لربناجم 
دمع الكهرباء والمن���و األخرض، ومنحة بقمية مليون 
دوالر من الواكلة الفرنس���ية للتمنية بش���أن التعاون 
الفين االس���راتيجي بن مرص وفرنسا لتمنية قطاع 

اهليدروجن األخرض.
 ويف قط���اع األمن الغذايئ، وقعت احلكومة املرصية 
4 اتفاقي���ات متويل تمنوي، األوىل بقمية 500 مليون 
دوالر م���ع مجموعة البنك الدويل، يف إطار املرشوع 
الطارئ لدمع األمن الغذايئ واالس���تجابة املرنة، مبا 
يدمع خطة الدولة للتوس���ع يف صوامع ختزين الحمق 
وتعزي���ز األمن الغذايئ، واالتفاقية الثانية بقمية 271 
ملي���ون دوالر من مجموعة بنك التمنية األفرييق لدمع 
جه���ود األمن الغذايئ، باإلضاف���ة إىل متويل تمنوي 
بقمية 111 مليون دوالر من االحتاد األورويب مضن 
مبادرة مرفق الغذاء، ومتويل تمنوي بقمية 47 مليون 
دوالر مع الواكلة األمريكي���ة للتمنية الدولية ملرشوع 
اتفاقي���ة األمعال الزراعي���ة للتمنية الريفي���ة وزيادة 
الدخ���ول. ويف قطاع البيئة مت توقيع منحة بقمية 15 
مليون دوالر، مع الواكلة األمريكية للتمنية الدولية يف 

إطار اتفاقية مبادرة املناخ.
مكا وقع الدكتور هاىن س���ويمل وزي���ر املوارد املائية 
والري عدد م���ن اتفاقيات الرشاكة وخطابات النوايا 
مع مؤسس���ات المتوي���ل ورشاكء التمنية ملرشوعات 
برناجم »ُنَوف« و«ُنَوف+« للمتويل واالستمثار ف 
املرشوعات اخلرضاء، خالل اإلعالن عن نتاجئ جهود 

حشد المتويالت واالستمثارات املوجهة لربناجم«.
 وأوحض س���ويمل أنه مت توقيع اتفاقية رشاكة وقعها 
م���ن اجلانب امل���رصى، وزير امل���وارد املائية والرى، 
ووزي���رة التع���اون الدوىل، ووزي���رة البيئ���ة، ووزير 
الزراعة واس���تصالح األراىض، م���ع الفاريو الريو 
رئيس الصندوق الدوىل للتمنية الزراعية »اإليفاد«.

 مك���ا مت التوقيع ع���ىل خطاب رشاك���ة ملرشوىع 
»تكيف إنتاج احملاصيل ف وادى النيل والدلتا« 
و«إنش���اء نظام إن���ذار مبكر«، وقع���ه من اجلانب 
امل���رصى، وزي���ر امل���وارد املائية وال���رى، ووزيرة 
التع���اون الدوىل، ووزي���رة البيئة، ووزي���ر الزراعة 
واس���تصالح األراىض، ومن اجلانب اآلخر ديفيد 

مالباس رئيس البنك الدوىل.
 ومت التوقي���ع عىل خطاب نوايا ملرشوع حتديث نظم 
الرى ف األراىض الزراعية القدمية وحتسن مرونة 
املناخ الزراىع بتحديث املامرس���ات الزراعية، وقعه 
م���ن اجلانب امل���رصى، وزير امل���وارد املائية والرى، 
ووزيرة التعاون الدوىل، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة 
واس���تصالح األراىض، ومن اجلانب اآلخر، الفاريو 

الري���و رئي���س الصندوق ال���دوىل للتمني���ة الزراعية 
»اإليفاد«.

 مكا مت التوقيع عىل اتفاق رشاكة بشأن تعزيز مرونة 
املناطق األك���رث احتياجًا، والذى وقع���ه من اجلانب 
امل���رصى وزير املوارد املائية والرى، ووزيرة التعاون 
الدوىل، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة واس���تصالح 
األراىض، ومن جانب رشاكء التمنية الدكتور دمحم 

سلميان اجلارس رئيس البنك اإلساليم للتمنية.
 مكا مت توقيع خطاب نوايا بش���أن مرشوع توس���يع 
نظ���م ال���ري بالطاقة المشس���ية ، وال���ذى وقعه من 
اجلانب املرصي ، وزير املوارد املائية والرى، ووزيرة 
التع���اون ال���دوىل، ووزي���رة البيئة، ووزي���ر التجارة 
والصناع���ة، ومن رشاكء التمنية بدر دمحم الس���عد 
املدي���ر العام ورئيس جملس إدارة الصندوق العرىب 

لإلمناء االقتصادى واالجمتاىع.
طاقة رياح 

وهش���د   الدكتور مصطىف مدب���ويل، رئيس جملس 
ال���وزراء، و “يوناس ج���ار س���توره”، رئيس وزراء 
ال���روجي، م���رامس توقي���ع مذك���رة تف���امه بن لك 
م���ن الرشكة املرصي���ة لنقل الكهرب���اء، وهيئة تمنية 
واس���تخدام الطاق���ة اجلدي���دة واملتج���ددة، ورشكة 
“س���اكتك اي���ه إس إي���ه” الروجيية، بش���أن تنفيذ 
مرشوع إلنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، بقدرة 5 
جيجاوات، وذلك مضن فعاليات الدورة ال� 27 ملؤمتر 
ال���دول األطراف يف اتفاقي���ة األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغر املناخ مبدينة رشم الشيخ، وذلك حبضور 
الدكتور دمحم شاكر املرقيب، وزير الكهرباء والطاقة 

املتجددة.
 ووقع مذكرة التفامه املهندسة صباح مشايل، رئيس 
جمل���س اإلدارة والعضو املنت���دب للرشكة املرصية 
لنق���ل الكهرب���اء، والدكتور دمحم اخلي���اط، الرئيس 
التنفي���ذي هليئة تمني���ة واس���تخدام الطاقة اجلديدة 
واملتجددة، و “ترييه بيلس���كوج”، الرئيس التنفيذي 

لرشكة “ساكتك إيه إس إيه” الروجيية.
 وعىل هام���ش التوقيع، أع���رب الدكتور مصطىف 
مدبويل، رئيس جملس الوزراء، عن تقدمي الش���كر 
الروجيية عىل معلهم  ملسوئيل رشكة “س���اكتك” 
اجلاد ورشااكهتم املمت���زية مع احلكومة املرصية، 
من أجل تنفي���ذ مرشوعات إلنت���اج الطاقة، معربا 
ع���ن ثقته يف قيام الرشك���ة بتنفيذ هذه املرشوعات 
عىل مس���توى عال من الكفاءة، ومؤكدا يف الوقت 
نفس���ه عىل امليض قدم���ا؛ من أج���ل دمع وتعزيز 
أوجه التعاون املشرك يف جمال إنتاج اهليدروجن 

األخرض.
 ومبوج���ب مذك���رة التفامه، يمت المس���اح لرشكة 
“ساكتك ايه إس إيه” الروجيية ولرشكة املرشوع، 
اليت س���يمت تأسيهسا يف مجهورية مرص العربية، 
بإجراء الدراس���ات والقياس���ات الفني���ة المتهيدية 
الالزمة لقطعة األرض اليت سيمت حتديدها، إلنشاء 
م���رشوع حمطة إلنتاج الكهرباء م���ن الرياح بقدرة 
5 جيج���اوات، حيث تمش���ل الدراس���ات املطلوبة 
القياس���ات املناخية رسعات الري���اح واجتاهاهتا، 
ومواعيد ومسارات جهرة الطيور، وكذلك دراسات 
األث���ر البي���يئ حملطة طاق���ة الري���اح، وغرها من 

الدراسات الالزمة إلمتام دراسة جدوى املرشوع.
 ووفق���ا ملذكرة التفامه، س���تقوم الرشكة املرصية 
لنقل الكهرباء، بعد اس���تالم البيان���ات واملعلومات 
والدراسات الالزمة من املستمثر، بالبدء يف إجراء 
الدراس���ات اخلاصة بربط املرشوع عىل الش���بكة 
القومي���ة للكهرب���اء، والتوقي���ع عىل اتف���اق تطوير 
مش���رك لملرشوع، واتف���اق رشاء الطاق���ة، وأية 

اتفاقيات يلزم توقيعها لتنفيذ املرشوع.

     مذكرة تفاهم بين   الشركة المصرية لنقل الكهرباء  وهيئة 

تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة  وشركة “سكاتك ايه 

إس إيه” النرويجية لتنفيذ مشروع  طاقة رياح  بقدرة 5 جيجاوات 

   اتفاقيات  شراكة وخطابات  نوايا مع مؤسسات 
ى+” للتمويل  ى” و”ُنَوفِّ التمويل لمشروعات برنامج “ ُنَوفِّ

واالستثمار فى المشروعات الخضراء

املنياوى.. 

مصر توقع اتفاقات شراكة ملشروعات 
مناخية بـ 15 مليار دوالر

هشد دمحم ش���اكر وزير الكهرباء والطاقة املتجددة، توقيع 
بروتوكول تع���اون بن أورنچ مرص وهيئ���ة الطاقة اجلديدة 
واملتجددة للتعاقد عىل رشاء الطاقة املتجددة واس���تخدامها 

يف تشغيل شباكهتا ومواقعها يف اكفة أحناء امجلهورية.
ج���اء ذلك عىل هامش فعاليات مؤمت���ر األمم املتحدة للتغر 

املنايخ COP 27 والذي تستضيفه مدينة رشم الشيخ.
وأكد ش���اكر عىل جناح الدولة يف حتقيق أهدافها اخلاصة 
مبش���اركة الطاق�ة املتج�ددة يف مزي����ج الطاق�ة وتعمل عىل 
التوس���ع ف نرش اس���تخداماهتا لتص���ل إىل أكرث من 40 
باملائ���ة حبل�ول عام 2035، مع إقرار حزمة من السياس���ات 
واالليات املرنة لتجشيع االس���تمثار اخلاص ف مرشوعاهتا 
مهنا نظام البناء والمتلك والتش���غيل BOO مما أسفر عن 
جذب االستمثارات احمللية واألجنبية املبارشة وتوفر فرص 

العمل، وانتاج الطاقة النظيفة.
وأكد “شاكر” عىل املىض قدمًا وخبىط ثابتة ورسيعة لتنفيذ 
خطط القطاع والعمل عىل احلفاظ عىل البيئة وذلك من خالل 
رف���ع كفاءة وحدات اإلنتاج واالعمت���اد عىل وحدات اإلنتاج 
ذات كفاءة عالية والتوس���ع ف مرشوعات الطاقة املتجددة.. 
ومبوج���ب بروتوك���ول التعاون م���ع هيئة تمنية واس���تخدام 
الطاق���ة اجلديدة واملتجددة، تس���ى الرشكة للحصول عىل 
الكهرباء النظيفة اليت تنتجها اهليئة من طاقة الرياح والطاقة 
المشس���ية، األمر الذي يعين االس���تغناء عن مكيات كبرة 
م���ن الوقود األحف���وري والكهرباء املنتج���ة من مصادر غر 
مستدامة، وبالتايل حتقيق اهلدف الرئييس ألورنچ واملمتثل 
يف ماكحفة التغر املنايخ عرب خفض االنبعاثات الكربونية.
وتنف���ذ أورنچ مرص اس���راتيجية متاكملة للتحول األخرض 
وخفض االنبعاثات الكربونية منذ 7 س���نوات تقريبا، ويأيت 

بروتوكول التعاون احلايل مع وزارة الكهرباء بغرض تريع 
وترة التحول، وتنويع مصادر الطاقة املتجددة، حيث تعمتد 
الرشكة بالفعل عىل اخلاليا المشس���ية لتشغيل العديد من 
احملطات واألبراج عىل مس���توى الش���بكة، والس���نراالت 

والفروع عىل مستوى املباين.
وأض���اف: “تتحرك أورنچ مرص ع���ىل عدة جهبات لتحقيق 
هدفها املمتث���ل يف صفر كربون حبلول ع���ام 2040، ويعد 
بروتوك���ول التعاون هذا خطوة هامة مضن مش���وارنا الذي 
بدأن���اه منذ س���نوات ومكننا من حتقيق جناحات مملوس���ة 
متثلت يف تقلي���ل االنبعاثات الكربوني���ة يف بعض معلياتنا 

الرئيسية بنسبة 50% خالل آخر عامن«.
وجدير بالذك���ر أن هيئة تمنية واس���تخدام الطاقة اجلديدة 
واملتجددة متثل نقطة ارتاكز وطنية يف جهود الدولة املرصية 
املبذولة للتحول إىل الطاقة النظيفة، وتس���ى اهليئة لتطوير 
تقنياهتا واستغالل مصادرها عىل املستوى التجاري كطاقة 

نظيفة ومستدامة.

»الكهرباء« توقع مع »أوراجن مصر« بروتوكول تعاون 
لتشغيل شبكاتها بالطاقة املتجددة

اسالم عبدالفتاح

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  13  نوفمبر  2022  •  العدد  668

تشمل مشروعا للطاقة بعشرة مليارات دوالر وثمانية مشاريع لألمن الغذائي والزراعة والري والمياه

أكد املهندس فتح اهلل فوزي نائب رئيس مجعية رجال األمعال 
املرصين ورئي����س اللجنة العقارية مبجل����س األمعال املرصي 
الس����عودي، أن القانون املرصي يحمس إلنشاء رشاكت مرصية 
برأمسال اجنيب 100%، داعًيا املستمثرين العقارين بالسعودية 
لالستمثار يف مرص وإقامة رشااكت مع املستمثرين املرصين.
واضاف فوزي، خالل انعقاد امللتيق العقاري الثالث السعودي 
املرصي بالتنس����يق مع اللجنة الوطنية العقارية باحتاد الغرف 
الس����عودية برائس����ة املهن����دس عب����داهلل املرش����د، أن اجلهاز 
التنفي����ذي مجلعية رجال األمعال عىل أمت االس����تعداد للتعاون 
م����ع اجلانب الس����عودي يف تق����دمي اكفة التهسي����الت جلذب 
االستمثارات العقارية السعودية إىل السوق املرصي من خالل 
التواصل وتوفر القوانن واالش����راطات وإجراءات االستمثار 

وختصيص األرايض وتأسيس الرشاكت.
وق����ال ف����وزي: »نصيحيت لك مس����تمثر س����عودي يرغب يف 
االس����تمثار يف مرص أن تتوافر لديه اخلربة من رشيك مرصي 
لديه املعرفة ليتعامل مع الفرص واإلجراءات والتغرات الريعة 

يف األسواق والتطورات االقتصادية العاملية«.
وأش����ار أن مجعية رجال األمعال املرصين تويل اهمتامًا كبرًا 
بالصنادي����ق العقارية، حيث جتري مناقش����ات مع هيئة الرقابة 

املالية فميا يتعلق بتعدد النظم واالشراطات واحلومكة.
وأكد أن جتربة اململكة السعودية يف إنشاء الصناديق العقارية 
تع����د منوذج وجترب����ة ناحجة تهسل بش����ل كب����ر يف تطوير 
األرايض وتنفيذ املرشوع وامتام إجراءات التسلمي يف موعدها 

احملددة.
وأوحض أن حتوي����ل األم����وال خارج مرص يمت بش����ٍل قانوين 
إذا دخل املستمثر املش����ري للوحدة العقارية أو رشاء األرض 
بالطرق الرمسية، وكذلك فميا يتعلق أيضا بتأس����يس الرشاكت 
حي����ث تحمس البنوك بتحوي����ل االموال إذا الكي����ان قانوين وله 

مزيانية ومراقب حسابات ودفع الرضيبة املستحقة.
من جانبه ق����دم املهندس عبداملطلب ممدوح مع����ارة نائب وزير 
اإلس����اكن ونائب رئيس هيئ����ة املجمتع����ات العمرانية اجلديدة، 
عرض����ا حول اجنازات م����رص يف قطاع االس����تمثار العقاري 
وبن����اء املدن واملجمتعات العمرانية حيث عرضت اهليئة الفرص 
االستمثارية املتاحة لملستمثرين السعودين يف 7 مدن جديدة، 
وتمشل األنش����طة العقاري����ة والعمرانية والتجاري����ة والرفهيية 

وغرها.
وأوحض معارة، أن عقود التخصيص لألرايض تمت بش����فافية 

اكملة ولل مس����تمثر احلق يف يتقدم بطل����ب هليئة املجمتعات 
للحص����ول عىل املوافقة عىل ختصيص االرض وفقا لطبيعة لك 

نشاط، مكا يمت طرح قطع أرايض هشريا.
ولفت إىل أن املوافقة ع����ىل ارايض التخصيص يمت من خالل 
تقدمي مظروف فين وم����ايل لتحديد الدفعات والعملة ويف حالة 

الدفع بالدوالر يمت التخصيص مبارشة.
وناق����ش اللقاء آليات توفر األرايض وتلبية طلبات االس����تمثار 
من خالل آلية التخصيص الفوري لألرايض وبالسداد النقدي 
والعيين اليت متكن املستمثر من احلصول عىل األرض يف مدة 

ال تتجاوز هشًرا.
ويف لكمته باملتليق الس����عودي امل����رصي الثالث بالرياض قال 
رئي����س اللجن����ة الوطني����ة العقارية الس����عودية املهندس دمحم 
عب����داهلل املرش����د، إن زي����ادة الوف����د امل����رصي واجمتاعات 
اللجن����ة حتقي����ق أهدافن����ا ومطوحاتن����ا يف تطوي����ر عالقاتنا 
االقتصادي����ة حيث تتس����م عالقة اململك����ة العربية الس����عودية 
ومجهوري����ة م����رص العربي����ة بالعم����ق التارخي����ي والتع����اون 
االس����راتيجي والتنس����يق املس����متر جت����اه خمتلف املس����ائل 
 والقضايا اليت هتم البلدين عىل الس����احتن اإلقلميية والدولية.
واكد املرشد، العالقات الثنائية بن اململكة ومرص، بدمع وتوجيه 
من خادم احلرمن الرشيفن امللك سملان بن عبدالعزيز، وويل 
العه����د صاح����ب المسو املل����ي األمر دمحم بن س����ملان بن 
عبدالعزيز رئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع، وأخهيام خفامة 
رئيس مجهورية مرص العربية السيد عبدالفتاح السييس، إىل 
مس����توى الرشاكة االس����راتيجية من خالل تأس����يس جملس 
التنس����يق الس����عودي املرصي، مضافًا إلي����ه جملس األمعال 
الس����عودي-املرصي، مما أرىس راكئ����ز دمع وتطوير خمتلف 

جماالت وفرص التعاون بن البلدين عىل اكفة األصعدة.

خارطة طريق جلذب االستثمارات العقارية السعودية إلى السوق املصري 
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أظه���ر مركز املعلومات ودمع اخت���اذ القرار مبجلس الوزراء 
امل���رصي، أن قمية االس���تمثارات العامة اخل���رضاء املنفذة 
خ���الل )2021/ 2022( وصلت إىل 144 مليار جنيه موزعة 
عىل س���بعة قطاعات أساسية ويه :النقل النظيف، وحتسن 
البيئة، والصناعة باإلضافة إىل اإلساكن، والطاقة ،والتعلمي، 

والزراعة والري.

جاء ذل���ك يف االنفوجرافي���ك الذي نرشه مرك���ز املعلومات 
ويتن���اول تعزي���ز مرص ملع���دالت اإلنفاق ع���ىل املرشوعات 

اخلرضاء.
وأك���د أن مرص تس���هتدف أن تصل بنس���بة االس���تمثارات 
العامة اخلرضاء خالل )2022/ 2023( إىل 40% من مجلة 

االستمثارات العامة.

معلومات الوزراء:  144 مليار 
جنيه قيمة االستثمارات العامة 

اخلضراء املنفذة يف 2022-2021

هشد الرئيس عبد الفتاح السييس والشيخ دمحم بن زايد آل 
هني����ان، رئيس اإلمارات العربية املتحدة، التوقيع عىل اتفاقية 
إلنش����اء مرشوع طاقة رياح يف مرص بقدرة 10 جيجاوات، 

والذي يعد أحد أخضم مشاريع طاقة الرياح يف العامل.
جرى توقيع االتفاقية بن لك من “انفينيت باور” -ويه رشكة 
مشركة بن “مصدر” اإلماراتية و”انفينيت إنريج” مطورة 
مش����اريع الطاقة املتجددة يف مرص- ورشكة “حس����ن عالم 

لملرافق” واحلكومة املرصية.
وذك����رت واكلة أنباء اإلمارات، أن����ه وقع االتفاقية من اجلانب 
اإلمارايت، الدكتور س����لطان بن أمحد اجلابر وزير الصناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة، املبعوث اخلاص لدولة اإلمارات للتغر 
املن����ايخ، ورئيس جمل����س إدارة “مصدر”، وم����ن اجلانب 
املرصي، وزي����ر الكهرباء، دمحم ش����اكر، وذلك عىل هامش 
مقة املناخ )COP27( اليت تستضيفها مدينة رشم الشيخ.
وق����ال الدكتور س����لطان ب����ن أمحد اجلابر: “ه����ذا املرشوع 
ال����م لطاقة الرياح الربية بقدرة 10 جيجاوات يعد واحدا 
من أكرب املرشوعات يف هذا املجال عىل مستوى العامل، وقد 
ج����اء ليؤكد عىل األهداف المطوحة لل من اإلمارات ومرص 

يف جمال الطاقة املتجددة«.
وس����تنتج حمطة طاق����ة الرياح بق����درة 10 جيج����اوات  عند 
اكمتاهلا 47790 جيجاوات س����اعة من الطاقة النظيفة سنويا 
وس����تهسم يف تفادي انبعاث مقدارها 23.8 مليون طن من 
ثاين أكس����يد الكربون، ما يعادل 9 باملئة تقريبا من انبعاثات 

ثاين أكسيد الكربون احلالية يف مرص.
ويأيت املرشوع يف إطار “ مبادرة املمر األخرض” يف مرص 
اليت تعترب ش����بكة خمصصة ملش����اريع الطاقة املتجددة فميا 
س����يهسم يف حتقيق ه����دف مرص املمتثل لضامن تش����كيل 
الطاقة املتجددة 42 باملئة من مزجي الطاقة حبلول عام 2035.
وس����توفر حمطة طاقة الرياح الربي����ة اجلديدة ملرص ما يقدر 
بنح����و 5 مليارات دوالر من تاكليف الغاز الطبييع الس����نوية 
إضاف����ة إىل توف����ر ما يص����ل إىل 100 أل����ف فرصة معل، 
فمي����ا تقدر العامل����ة املبارشة يف مرحلة البن����اء حبوايل 30 
أل����ف خشص، مكا س����يوظف حنو 70 ألف خشص بش����ل 
غ����ر مبارش، جبانب إضافة حوايل 3200 وظيفة للتش����غيل 

والصيانة بعد انهتاء معليات بناء احملطة.
واكنت رشكتا “مصدر” و”حس����ن عالم لملرافق” قد وقعتا 
خ����الل هشر أبريل امل����ايض مذكريت تفامه مع مؤسس����ات 
مدعومة م����ن احلكومة املرصية للتع����اون يف تطوير حمطات 
إلنتاج اهليدروجن األخ����رض بقدرة 4 جيجاوات يف املنطقة 
االقتصادي����ة لقناة الس����ويس وعىل س����احل البحر األبيض 

املتوسط.
وخالل املرحلة األوىل من املرشوع، س����يجري بناء منش����أة 
إلنت����اج اهليدروجن األخرض لتش����غيلها حبلول عام 2026، 
وتنتج 100 ألف طن من امليثانول اإللكروين س����نويا للزتود 
بالوقود يف قناة الس����ويس، مكا ميكن توسيع إنتاج املنشأة 
إىل 4 جيجاوات حبلول عام 2030 إلنتاج 2.3 مليون طن من 
األمونيا اخلرضاء للتصدي����ر إضافة إىل توفر اهليدروجن 

األخرض خلدمة الصناعة احمللية.
وتمتت����ع مرص مبوارد وف����رة من الطاقة المشس����ية وطاقة 
الرياح من ش����أهنا توف����ر أرضية مالمئة ملش����اريع الطاقة 
املتجددة بتلكفة تنافس����ية ويه عوامل تهسم بشل رئييس 
يف إنت����اج اهليدروجن األخرض، وتق����ع مرص أيضا مضن 
مجموعة من األس����واق اليت من املتوقع أن يزداد فهيا الطلب 
عىل اهليدروجن األخرض، مما يوفر فرصا قوية للتصدير.

وذك����ر خرباء أن ه����ذا احلدث يؤكد   التاكم����ل االقتصادى 
العرىب والتط����ور الكبر ف العالق����ات االقتصادية العربية 
الس����ميا بن مرص واإلمارات ف عه����د الرئيس عبد الفتاح 

السيىس.
 استمثارات 

وباألرق����ام جسلت االس����تمثارات اإلماراتية ف مرص زيادة 
بنسبة 169% بالنصف األول من العام املاىل احلاىل، وبلغت 
قميهت����ا 1.9 مليار دوالر، مقابل 712.6 مليون دوالر خالل 

الفرة نفهسا من 2020/2021.
 وارتفع����ت قمي����ة التب����ادل التجارى بن م����رص واإلمارات، 
مجسل����ة 1.2 ملي����ار دوالر خالل الرب����ع األول من 2022. 
وكذلك، ارتفعت قمية الصادرات املرصية لإلمارات بنس����بة 
69.5% خالل الربع األول من 2022، مجسلة 576.7 مليون 
دوالر. فمي����ا اخنفضت قمية الواردات املرصية من اإلمارات 
خالل الربع األول من 2022 بنس����بة 19%، مجسلة 642.9 

مليون دوالر.
 من ناحية أخري ، اس����تقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة 
التخطي����ط والتمنية االقتصادية؛  الش����يخ  عبداهلل بن زايد، 
وزي����ر اخلارجية والتع����اون الدويل بدولة اإلم����ارات العربية 
املتحدة، وذلك خالل زيارته للجناح املرصي باملنطقة الزرقاء 
مبؤمتر األطراف التفاقي����ة األمم املتحدة اإلطارية حول تغر 
املناخ COP27، والذي تس����تضيفه م����رص يف مدينة رشم 
الش����يخ خالل الفرة م����ن 7 - 18 نومفرب، حبضور عدد من 

رؤساء دول العامل.

 

»اتحاد التأمين« يدرس 
إمكانية توريق األخطار 
ويؤكد التزامه باالعتبارات 
الخاصة بالمناخ

اتفاق بين اتصاالت مصر 
وهيئة الطاقة المتجددة 
لتحويل المحطات للعمل 
بالطاقة الجديدة

وفد صيني يبحث
 مع رئيس مصلحة الجمارك 
تعزيز االستثمارات 
الصينية في مصر

 

وقعت رشكة اتصاالت مرص  
مذكرة تفامه مع هيئة الطاقة 
اجلديدة واملتجددة، لتحويل 
مجيع حمطات احملمول 
التابعة لرشكة اتصاالت مرص 
املنترشة يف أحناء امجلهورية 
إىل العمل بالطاقة اجلديدة 
واملتجددة، بالزتامن مع 
الدورة السابعة والعرشون 
ملؤمتر األطراف التفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية لتغري املناخ 
COP27

هشد الدكتور دمحم شاكر 
وزير الكهرباء والطاقة 
املتجددة مرامس توقيع مذكرة 
التفامه حبضور خنبة من 
كبار املسوئلني هبيئة الطاقة 
اجلديدة ورشكة اتصاالت 
مرص.

يأيت توقيع مذكرة التفامه 
يف إطار اسرتاتيجية رشكة 
اتصاالت من &e للتحول إىل 
مقدم متاكمل لاكفة خدمات 
التكنولوجيا واالتصاالت، 
واالعمتاد عىل أحدث احللول 
التكنولوجية املتطورة مبا 
فهيا حلول الطاقة النظيفة 
املتجددة وزيادة االعمتاد عىل 
الطاقة اخلرضاء.

أكد االحتاد املرصي للتأمني 
جمددا الزتامه باالعتبارات 
اخلاصة باملناخ واملسامهة 
بشلك فعال يف حتويل 
سوق التأمني املرصي وكذلك 
املجمتع واالقتصاد املرصي 
حنو مسار خايل من الكربون 
من أجل حتقيق المنو مجليع 
األطراف.

وكشف االحتاد يف بيان 
بشأن العمل املنايخ ملناسبة 
مؤمتر األمم املتحدة لتغري 
املنايخ COP 27 املنعقد 
حاليا برشم الشيخ، أنه 
يدرس إماكنية توريق األخطار 
القابلة للتأمني من خالل آلية 
سندات اخلسائر الاكرثية، 
وفقا لتوصيات اهليئة العامة 
للرقابة املالية.

ويعد توريق األخطار 
التأمينية أحد االبتاكرات 
املالية، ويعد اسرتاتيجية 
أساسية للتحوط ضد األخطار 
احلادة، ويعين نقل خماطر 
االكتتاب إىل أسواق رأس 
املال من خالل إنشاء األوراق 
املالية مثل السندات والصكوك 
وإصدارها، وهو أداة بديلة 
إلعادة التأمني يقوم من خالهلا 
املؤمن بتخفيض األخطار 
وحتويلها ألطراف أخرى، 
ويمت تصنيفه حسب نوع 
املخاطر حيث يوجد توريق 
ملخاطر احلياة وتوريق ملخاطر 
املمتلاكت وكذلك توريق 
املخاطر الاكرثية.

حبث الحشات غتورى، 
رئيس مصلحة امجلارك، 
مع مؤسسة »رجال األمعال 
املرصيني الصينيني«، التعاون 
بني اجلانبني والعمل عىل 
إزالة املعوقات اليت تواجه 
املستمثريني الصينيني مبرص، 
مكا مت التشاورحول توقيع 
برتوكول تعاون بني مصلحة 
امجلارك واملؤسسة وسيمت 
اإلعالن عن تفاصيل هذا 
الربوتوكول قريبًا.

جاء ذلك خالل لقائه وفدا 
صينيا بالقاهرة، حبضور 
جمد الدين املزنالوي ، 
رئيس جملس أمناء مؤسسة 
رجال األمعال املرصيني 
الصينيني، ودمحم عالء، 
األمني العام لملؤسسة، وزن 
زو، نائب رئيس جملس 
اإلدارة التنفيذي لملؤسسة، 
وجمدي طلبه، نائب رئيس 
جملس إدارة املؤسسة، 
وهو هاهناو، عضوجملس 
األمناء ملؤسسة رجال 
االمعال املرصيني الصينيني 
باالضافة إىل أكرثمن40 رشكة 
ومستمثرصيين.

مصر واإلمارات توقعان اتفاقية إلنشاء أحد أكبر 
مشاريع طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات

 سيمنز جاميسا: مصر وضعت خطة طموحة لتلبية 
احتيجاتها من الطاقة ومواجهة حتديات تغير املناخ

قال أمين سعد، املدير العام لرشكة سميزن جاميسا مرص، 
الرائ���دة يف جمال الطاقة املتجددة، إن احلكومة املرصية 
وضعت خطة مطوحة ملس���تقبل الطاق���ة يف البالد لتلبية 
 الطلب املزتايد عىل الطاقة ومتطلبات حتديات تغر املناخ.
وأضاف سعد، عىل هامش مشاركته يف مقة الدول األطراف 
يف اتفاقي���ة األمم املتحدة لتغ���ر املناخ COP27 برشم 
الشيخ، إن اسراتيجية احلكومة املرصية املتاكملة للطاقة 
املستدامة تسهتدف مضان استقرار إمدادات الطاقة يف 
الب���الد لتكون 20% من طاقة الكهرباء من مصادر الطاقة 
 املتج���ددة حبلول عام 2022 و42% حبل���ول عام 2035.
وأضاف أن هناك تعاون كبر وممثر بن رشكة س���ميزن 
جاميس���ا واحلكومة املرصية يف تنفيذ تلك االسراتيجية 
وذل���ك م���ن خالل توف���ر التكنولوجي���ا وامل���وارد الربية 
املناس���بة والالزمة لتطوير خطة طاق���ة الرياح يف البالد، 
مكا س���امهت الرشكة بش���ل مملوس يف زي���ادة قدرة 
 تولي���د طاق���ة الري���اح إىل 18% منذ هناية ع���ام 2021.
وأش���ار إىل أن تواجد س���ميزن جاميس���ا يف الس���وق 
امل���رصي ميتد لس���نوات طويل���ة من خالل مس���امهها 
الرئييس س���ميزن انريج العاملية، وقامت الرشكة خالل 
تواجدها يف مرص بتسلمي أول مزارع رياح يف مرص يف 

ع���ام 2005 لتس���امه بق���درة 1.5 جيج���اوات وحصة 
 س���وق بنس���بة 91% من طاقة الرياح يف م���رص حاليا.

وأكد سعد الزتام الرشكة مبواصلة دمع احلكومة املرصية 
كرشيك اسراتيجي يف خطهتا جتاه االنتقال حنو االعمتاد 
ع���ىل الطاقة النظيفة املس���تدامة مضن خطهت���ا للتمنية 
املستدامة مرص 2030، حيث تعد السوق املرصية األكرب 
 واألرسع تط���ورا من حيث الف���رص املتاحة يف إفريقيا.

رضوى عبداهلل

حب
لالس���تمثار واملناطق احلرة، مع ه���ااكن بوجلورلو، الرئيس 
التنفيذي لرشكة أرتش���يليك العاملية، واليت تسامه حبوايل 
16% م���ن الن���اجت احمليل اإلمج���ايل الريك، التوس���عات 

االستمثارية اجلديدة للرشكة مبرص خالل الفرة املقبلة.
وحب���ث اجلانبان خ���الل لقاء عىل هامش مش���اركهتام يف 
مؤمت���ر املناخ )COP-27( املنعقد يف مدينة رشم اليش، 
إماكنية توس���ع الرشكة إلنتاج أجهزة كهربائية أخرى، مثل 
مكيفات اهلواء وأجهزة التليفزيون، لالستفادة من مزايا بيئة 

االستمثار يف مرص، وفقًا لبيان حصيف.
مك���ا حبثا، إماكنية خض اس���تمثارات جدي���دة للرشكة يف 
جمال الصناعات اهلندس���ية، باإلضافة إىل تطوير تطبيقات 
مالي���ة تكنولوجية تدمع الدفع اإللك���روين والتحول الرمقي 
يف م���رص، وقد مت االتفاق ع���ىل زيارة وفد فين من الرشكة 
لبحث فرص االس���تمثار واإلجراءات التنفيذية لملرشوعات 

حمل اهمتام الرشكة.
وتط���رق اللقاء خلطة الرشكة املس���تقبلية يف تطوير خدمات 
البح���ث والتطوي���ر وتأهيل العاملة بالتع���اون مع اجلامعات 
املرصي���ة وذل���ك يف إطار التوس���عات االس���تمثارية املزمع 

تنفيذها يف مرص ونقل التكنولوجيا احلديثة من اخلارج.
وقال عبد الوهاب، إن رشكة بيكو التابعة ملجموعة أرتشيليك 
خض���ت 100 مليون دوالر هذا العام إلنش���اء مصنعها يف 
مدين���ة العارش من رمضان إلنت���اج األجهزة املزنلية بغرض 
التصدير وتغطية احتياجات الس���وق احمللية، موحًضا أنه 

سيمت وضع جحر األس���اس ملصنع الرشكة يف 7 ديمسرب 
القادم ومن املتوقع إط���الق أول إنتاج للرشكة حبلول الربع 

األخر من عام 2023.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستمثار، عىل توفر 
خمتل���ف التهسي���الت والضامنات ال���يت حتتاجها الرشكة 
لض���خ اس���تمثارات جديدة، والتنس���يق مع اكف���ة اجلهات 
املرتبط���ة باالس���تمثار ملواجه���ة أي حتدي���ات تواجه معل 
الرشك���ة، لتحقيق خمطط الدولة خلل���ق فرص معل وتعزيز 

الصادرات.

هشد طارق املال وزير البرول والرثوة املعدنية، والدكتور 
كريستيان بروخ رئيس رشكة س���مينس العاملية للطاقة، 
توقيع اتفاقية تعاون بن الوزارة والرشكة العاملية للتدريب 

وبناء القدرات البرشية يف جماالت إزالة الكربون.
حي���ث تتعاون س���مينس للطاق���ة مع ال���وزارة يف تقدمي 
براجم تدريب متاكملة مجتع بن املعرفة النظرية والعملية 
لكوادر برناجم اإلدارة الشابة واملتوسطة مبرشوع تطوير 
وحتديث قطاع البرول؛ هبدف إكساهبا املهارات الالزمة 
لتحقيق اس���راتيجيات إزالة الكربون وتنفيذ املرشوعات 

املستقبلية يف هذا املجال حبسب بيان وزارة البرول.
وق���ع االتفاقية عالء جحر وكي���ل وزارة البرول والرثوة 
املعدني���ة لش���وئن املكت���ب الف���ين وديمت���ار جوزي���ف 
سرس���دورفر رئيس رشكة س���مينس للطاقة يف مرص 
والس���يدة لييل احل���ارث نائ���ب الرئيس واملدي���ر العام 

للرشكة.
ويمشل نطاق معل االتفاقية عددا من الرباجم اليت حتقق 
أهدافه���ا وتمش���ل التدريب يف جماالت إزال���ة الكربون 

واهليدروج���ن، ع���الوة ع���ىل التدريب العم���يل مبواقع 
مؤسسة س���مينس العاملية خارج مرص؛ هبدف حتسن 
مه���ارات وقدرات املتدربن، مكا س���يمت تق���دمي برناجم 
احلومكة لس���يدات املستقبل لعدد من الكوادر اهلندسية 
من الس���يدات، والرباجم الفنية الدامعة لتحقيق أهداف 

هذه املبادرة.

»هيئة االستثمار” تبحث مع شركة تركية زيادة استثماراتها يف مصر

املال يشهد التوقيع مع سيمنس لالستثمار يف العنصر 
البشري يف مجاالت إزالة الكربون

أعل���ن الرئيس عبد الفتاح  الس���يىس،  إطالق  مبادرة 
جدي���دة، معل���ت علهيا مرص وبلجي���اك، خالل األهشر 
املاضية بالتنس���يق مع عدد من الرشاكء وبالرشاكة مع 
“ألكس���ندر دى كروو”، رئي���س وزراء بلجياك،  بإطالق 
مب���ادرة “املنتدى العامل���ي للهيدروجن املتجدد” واليت 
هت���دف إىل إنش���اء منص���ة دامئة، للحوار ب���ن الدول 
املنتجة واملس���هتلكة للهيدروج���ن ومع القطاع اخلاص 
واملنمظات، ومؤسسات المتويل العاملة يف هذا املجال 
بغرض تنسيق السياس���ات واإلجراءات، وخلق ممرات 
للتجارة واالس���تمثار يف اهليدروجن مبا يس���امه يف 
اإلرساع م���ن وترة االنتقال الع���ادل، الذى نصبو إليه 

مجيًعا.
وق���ال الرئيس  إن مصطل���ح “اهليدروجن األخرض”، 
رمبا بات األكرث شيوًعا واس���تخداًما، خالل السنوات 
القليل���ة املاضية يف س���ياق احلديث ع���ن التحول حنو 
الطاقة املُتجددة، وتقليص االعمتاد عىل مصادر الطاقة 
التقليدية الس���ميا وأن أزمة الطاقة اليت مير هبا العامل 
يف الوق���ت الراهن، ق���د فرضت علين���ا مجيًعا، حتدًيا 
حقيقًيا، يف تأمن إمدادات الطاقة اليت حتتاجها دولنا 
دون اإلخ���الل بواجباتن���ا جت��اه مواجه���ة أزمة املناخ 
العاملي�����ة أو الراجع عن األه���داف اليت توافقنا علهيا 
والسياس���ات الوطنية اليت نسامه من خالهلا يف هذا 

اجلهد.
 جاء ذلك، يف  لكمة الرئيس السيىس، خالل مشاركته  
يف  املائدة املس���تديرة  اليت عقدت بعنوان “االستمثار 
يف مس���تقبل الطاقة: اهليدروج���ن األخرض “ مضن 

فعاليات  مؤمتر املناخ   .
وأضاف الرئيس الس���يىس أن اهليدروجن األخرض، 
أحد أبرز احللول، ع���ىل صعيد التوجه حنو االقتصاد 
األخرض، خالل الس���نوات القادمة مبا ميثله من فرصة 
حقيقية للتمنية االقتصادية، املتوافقة مع جهود مواجهة 
تغ���ر املناخ، ومع أهداف “اتف���اق باريس”. مضيًفا:” 
الكثر من ال���دول، قد بدأت بالفعل، يف اختاذ خطوات 
جادة يف هذا االجتاه سواء من خالل صياغة سياسات 
وطني���ة للهيدروجن أو من خالل وض���ع أهداف زمنية 
مطوح���ة، لالنتق���ال التدرجي���ي للهيدروجن األخرض، 
مكص���در رئييس للطاقة إما من خالل اإلنتاج احمليل، 

أو االستراد من اخلارج أو لكهيام«.
وأكد الرئيس الس���يىس، أن مرص اكنت من أوىل هذه 
ال���دول، اليت أدرك���ت مبكًرا الف���رص املتاحة يف هذا 
املجال اس���تناًدا إىل إماكناهتا اهلائلة يف إنتاج الطاقة 
النظيفة واليت س���متكهنا من التحول إىل مركز عاملي، 
إلنت���اج اهليدروج���ن األخرض، عىل املدين املتوس���ط 

والبعيد.
وتابع الرئيس الس���يىس:”ويف إط���ار الرمجة العملية 
لذل���ك، ومكثال يح عىل مب���دأ “التنفيذ”، الذي جنمتع 
الي���وم حتت مظلت���ه أقوم  مع   رئي���س وزراء الروجي، 
بإط���الق املرحلة األوىل، ملرشوع إنش���اء حمطة إلنتاج 
اهليدروج���ن األخرض، بق���درة “100” ميجاوات، يف 
“العن الخسنة” والذي يع���د منوذًجا معلًيا، للرشاكة 
االس���تمثارية احملفزة للتمنية االقتصادية املس���تدامة 
واليت ترتكز، إىل جان���ب دور احلكومات، عىل القطاع 
اخل���اص الوط���ين واألجن���يب للعمل يًدا بي���د يف هذا 
القطاع املمثر وس���تتاح لنا الفرصة اليوم، للتعرف عىل 
اكف���ة جوانب ه���ذا املرشوع من ال���رشاكت املنفذة له، 

واليت تشارك معنا يف هذا احلوار«.
وأضاف الرئيس الس���يىس:”أما وأننا قد اتفقنا، عىل 
أن الرصاحة واملاكشفة، مها السبيالن الوحيدان، حنو 
امليض قدًما، بش���ل منس���ق، حنو أهدافنا املشركة 
فاحمس���وا يل أن أنق���ل لمك، بعض ما يث���ر قلقنا هنا 
يف مرص، ويف غرها من الدول النامي����ة الص���ديقة : 
أوال: ع���ىل ال���رمغ م���ن الف���رص اليت يتيحه���ا قطاع 
اهليدروجن، واجلاري ترمجهتا بالفعل، إىل مرشوعات 
يف الكثر م���ن الدول فوفًقا للواكلة الدولية للطاقة، فإن 
نصيب ال���دول النامية من هذه املرشوع���ات املقرحة، 
مل يتجاوز س���وى مرشوعن، من مض���ن حنو “680” 
مرشوًعا مقرًحا، يف جم���ال اهليدروجي��ن األخض���ر 
عل���ى مس�����توى العال��م ومن مث، يظهر جلًيا أن الدول 
النامي���ة، تظل أق���ل قدرة عىل االس���تفادة، من الفرص 
اليت ميثله���ا التحول حنو اهليدروجن األخرض خبىط 
متس���ارعة وذلك لضعف قدراهتا التكنولوجية يف هذا 
املج���ال اجلديد، وغي���اب البنية التحتي���ة الالزمة للنقل 
والتخزي���ن، وخلق سالس���ل اإلمداد الالزم���ة للتجارة 
اآلمن���ة وكذلك لضعف تدفقات المتويل واالس���تمثارات 

املوجهة إلهيا، عىل حنو مستدام.
ثانًي���ا: إنه وح���ى يف احلاالت القليلة، اليت تس���تطيع 
فهيا ال���دول النامية، أن ختطو خط���وات ثابتة يف هذا 
املجال، مكرص؛ عىل س���بيل املثال يظل علهيا مواجهة 
التحدي، النامج عن توج���ه بعض الدول، لدمع منيجت 
اهليدروج���ن األخ���رض احمللي���ن، عل��������ى حن������و 
خي�ف���ض م�������ن تلكف�����ة إنتاجه����م وه���و األمر الذي 
يتس���بب يف إحداث اخللل بالسوق العاملي للهيدروجن 
ويس���امه يف إضعاف تنافس���ية اهليدروجن األخرض 
املنتج بالدول النامية، مقارنة بنظره من الدول املتقدمة 
وه���و ما يضاف إىل التحديات الفنية، املرتبطة باملعاير 
واالش���راطات، اخلاصة بتجارة اهليدروجن وحتديد 
مص���ادره واليت يتعن أن تتس���م باملرونة، مع احلفاظ 

عىل مبادئ الشفافية.
وقال الرئيس الس���يىس، إن ما يدع���وه إىل طرح هذه 
الش���واغل، هو ثقت���ه يف أن حوارمه الي���وم، البد وأن 
خيرج خبط���وات تنفيذية واحضة، نتوافق علهيا مجيًعا 
تص���ل بنا إىل آليات وحلول ناجعة، تدفعنا حنو حتقيق 

أهدافنا املشركة، يف حتول الطاقة.

وواص���ل الرئيس أنه يف ضوء أن ه���ذه املائدة، مجتع 
بعض كربيات الدول املنتجة واملس���هتلكة للهيدروجن، 
ورؤس���اء املنمظات والرشاكت العاملة يف هذا القطاع، 
فإنه يتطلع  إىل نقاش هادف وممثر وبناء نس���متع فيه 
إىل التوجه���ات واآلراء املختلفة ونتعرف من خالله عىل 
أفضل املامرسات واخلربات املرامكة، مضيًفا:” وإنين 
لعىل ثقة، أننا س���نخرج   أكرث فهاًم لطبيعة املس���ألة، 
وأك���رث وعًيا حبجم العمل، ال���ذي يتعن علينا القيام به 

يف هذا اإلطار، لتحقيق ما نحمط إليه«.
اكن الرئيس السيىس، اس���هتل لكمته، بتوجيه الشكر 
للحارضي���ن ف االجمت���اع املهم، مكا خص بالش���كر 
“أوالف ش���ولزت”، املستش���ار االحت���ادي ألملانيا، عىل 
الرائس���ة املش���ركة هلذه املائدة، واليت تتناول إحدى 
أمه القضاي���ا، يف إطار مواجه���ة تغر املناخ، بل رمبا 
أمهها عىل اإلطالق ويه االستمثار يف مستقبل الطاقة 

وبالتحديد يف اهليدروجن األخرض.
حتالف عاملي 

م���ن جانبه ، أعرب رئيس رشك���ة GFS العاملية إلنتاج 
اهليدروجن األخرض عن اس���تعداده الاكمل للتحالف 
العاملى الس���تخدام الطاقة املستحدثة وبناء القدرات يف 

هذا املجال ومساعدة الدول النامية يف هذا الصدد.
 وق���ال رئيس رشكة GFS العاملي���ة،   إن اهليدروجن 
األخرض أصبح من الدعامئ الرئيسية للتمنية الصناعية، 
حيث ب���دأ اس���تخدامه يف صناعة احلدي���د والصلب 
والطرق وكربى الصناعات، مشرا إىل أن هناك بعض 
التحديات اليت نواجهها وبعض احللول املقرحة أيضا 
، داعيا  للركزي عىل اس���تخدام الطاقة اجلديدة حبلول 
2050، مؤكدا عىل أمهية بناء القدرات وتعزيز املهارات 

يف جمال استغالل الطاقة المشسية أيضا.
مكا دعا لبناء نظام إلنتاج اهليدروجن األخرض وتعميه 
حول أحناء العامل الجياد حلول مستدامة للطاقة، مشرا 
يف هذا الصدد إىل أن الرشق األوسط ومشال أفريقيا 
لدهيا قدرات كبرة ليصبحوا أكرب موردى اهليدروجن 

األخرض حول العامل لقرهبم من األسواق العاملية.
عنرص أسايس 

ب���دوره أكد  املستش���ار األملاين أوالف ش���ولتس،   أن 
اهليدروج���ن األخ���رض عن���رص أس���ايس ملس���تقبل 
الصناعة، وأحد أمه التكنولوجيات احلديثة اليت تتصل 
بالتغر املن���ايخ ، وأضاف املستش���ار األملاين خالل 
جلس���ة مس���تقبل الطاقة بقمة املناخ حبضور الرئيس 
الس���ييس، أن اهليدروج���ن األخرض دافع أس���ايس 
إلجياد مزيد م���ن فرص العمل والرفاهي���ة، متوقعا أن 
يمت استخدام اهليدروجن األخرض بشل كبر كبديل 

للطاقة حول العامل حبلول 2050.
 وأشار إىل أن أملانيا تحمط ف إنتاج 20 مليون طن من 
اهليدروجن األخرض، منوها بأن اهليدروجن األخرض 
ليس أحد التكنولوجيا اخليالية لملس���تقبل ، ولكن أحد 

التكنولوجيات األساسية للتحول للطاقة النظيفة.
 وأعلن���ت  يوريكو كويي حامكة طوكي���و،  أن  املدينة 
تتوس���ع يف استخدام اهليدروجن األخرض، من خالل 
تويف التلكفة املالية وختصيص مزيانية، متابعة: “نسمتر 
يف التوسع بإنشاء حمطات اهليدروجن، والتوسع يف 
انتشاره يف لك القطاعات وليس القطاعات الصناعية، 

ليحل حمل الوقود األحفوري. 
“هن���اك خط���وات ج���ادة الس���تخدام   : وأضاف���ت  
اهليدروج���ن األخرض يف تش���غيل الس���فن، وتتواجد 
الكث���ر م���ن احملطات، من خ���الل إنش���اء بنية حتتية 
من خ���الل اهليدروجن األخرض باس���تخدام الطاقات 
اجلديدة واملتج���ددة«  ، وتابعت حامكة طوكيو: “ندمع 
أمن الطاقة وس���وف نواص���ل العمل معا الس���تخدام 

اهليدروجن األخرض”.
وق���ال رئيس التفيا، إجيلس ليفيتس، إن صناعة وإنتاج 
اهليدروج���ن األخرض، تتكون من خطوتن، األوىل بناء 
الق���درات الاكفية إلنت���اج الطاقة اجلدي���دة واملتجددة، 
والثاني���ة يه إنتاج اهليدروجن األخرض ، مضيفا  أن 
أوروبا تعترب اقتصاديات مفتوحة وميكهنا بناء شباكت 
م���ع أفريقيا ومش���ال أفريقيا ومرص وع���دد من الدول 
األخرى، مل���ا لدهيا من قابلية يف بن���اء مصادر الطاقة 
املتجددة والطاقة المشسية، وسيكون هذا مصدرا آخر 

لسالسل اإلمداد للطاقة.
 وأوحض  أن التفي���ا لدهيا اقتصاد كبر وقدرات كبرة 
يف جمال التحول للطاقة املتجددة، وهذه أحد املمزيات 
للتح���ول الري���ع إىل اقتص���اد أكرب يف املس���تقبل، 
ونس���هتدف اس���تمثارات يف الطاق���ة النظيفة خلفض 
االنبعاث���ات، وس���تتخذ بالده إج���راءات كثرة يف هذا 

الصدد.
اهمتام ومتويل 

وأعلن مس���ؤول إحدى الرشاكت األملانية املنتجة الطاقة 
املتجددة، إن هناك تركزي عىل اس���تخدام اهليدروجن 
األخ���رض يف ضوء وجود المتويل، لضامن اس���مترار 
املرشوعات اليت تسهتلك اهليدروجن األخرض، مشرا 
إىل االهمتام الكبر هل���ذه املرشوعات من قبل االحتاد 

األورويب.
 أض���اف  أن    مرشوعات إنتاج اهليدروجن األخرض 
مل تقترص فقط عىل أوروبا ولكن توجد أيضا يف مشال 
أفريقي���ا وأفريقيا بش���ل عام، لتك���ون أحد احملاور 

الرئيس���ية إلنتاج اهليدروجن األخرض، متابعا: “لدينا 
املوارد واملاكن إلنتاج الطاقة املتجددة، وكذلك ما يتعلق 
بالتوريد إىل السوق العاملية، وهناك املسارات الرئيسية 

لسالسل الطاقة والتوريد«.
 وأمك���ل: “من املتاح اليوم أن نكون رشااكت واالعمتاد 
عىل رشاكء جتارين وبدمع احلكومة املرصية واالحتاد 
األورويب لب���دء أول مرشوع���ات اهليدروجن األخرض 
يف م���رص ليكون مصدًرا للعامل أمجع من اهليدروجن 
األخرض، وبالتايل س���وف نطلق ه���ذا املرشوع ونبذل 
قصارى جهدنا لتحقيقه، وهن���اك جهود حثيثة إلطالق 
بع���ض املبادرات األخ���رى تتعلق بنف���س األمر نمتىن 

حتقيقها”.
وقال مسؤول رشكة س���ميزن األملانية للطاقة، إن حمور 
مرشوع���ات اهليدروجن األخرض يف افريقيا واملنطقة، 
يف م���رص، حي���ث اس���تطاعت الرشك���ة بن���اء حمطة 
كهربائية بس���عة 3 جيجا، حيث سامهت الرشكة بنفس 

التكنولوجيا املقدمة ألملانيا.
 أضاف مس���ؤول رشكة س���ميزن األملاني���ة للطاقة  أن  
اهليدروج���ن األخ���رض ال غ���ىن عن���ه يف الصناع���ة، 
مش���را إىل البحث عن إجياد احلل���ول الهنائية إلقامة 
املرشوعات عىل ارض الواقع بالطاقة النظيفة مع توفر 
امل���واد الصناعية عىل املس���توى التجارى ، مؤكدا  أن 
م���ات املرشوعات حول العامل تركز ع���ىل هذا املجال 

واالستمثار يف اهليدروجن والطاقة النظيفة.
   فرص مرصية واعدة  

م���ن ناحية أخ���ري ، عقد الدكتور مصط���ىف مدبويل، 
رئي���س جملس الوزراء، ورئيس الوزراء مبملكة بلجياك، 
ألكس���اندر دى ك���رو،   اجمتاع���ا مع ممث���ىل حتالف 
بلجي���ي لل���رشاكت املتخصص���ة ف جم���ال الطاقة 
واهليدروجن األخرض، واملكون من رشاكت  :  “دميي 
و”فلوكس���يس”، و”ميناء أنتويرب”،  ألمعال التكريك” 
 ، COP27 وذل���ك عىل هامش فعالي���ات  مؤمتر املناخ
وحرض االجمتاع الدكتور دمحم شاكر، وزير الكهرباء 

والطاقة املتجددة. 
 واس���هتل رئيس الوزراء اللق���اء، بالرحيب بالتحالف 
البلجيي، مش���را إىل أن مرص لدهي���ا فرص واعدة 
يف جم���االت اهليدروجن األخ���رض والطاقة املتجددة، 
ومعربا عن تطلع مرص لالستفادة من خربات الرشاكت 
البلجيكية املتخصصة يف هذا املجال، مكا أن احلكومة 
مستعدة لتوفر خمتلف س���بل الدمع لزيادة االستمثار 

يف اهليدروجن األخرض عىل أرض مرص.
 وخ���الل اللق���اء، أكد ممثلو ال���رشاكت البلجيكية عىل 
تطلعهم واهمتامهم بالتعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة 
املتجددة يف مرص؛ الس���ميا ف ض���وء اهمتام أوروبا 
البالغ بالتوس���ع يف إنتاج اهليدروجن األخرض ونقله 
وختزينه مضن جهود إزالة وتقليص نسبة الكربون يف 
اهلواء، وحرصهم عىل التعاون مع مرص يف هذا املجال 
ملا تمتت���ع به من خصائ���ص ومقومات طبيعي���ة مثالية 
إلجناح هذا التوجه، باإلضافة إىل املناخ االس���تمثاري 

والتمنوي املوايت الذي تمتتع به مرص حاليًا. 
 وأش���ار ممثل���و التحال���ف البلجي���ي إىل أن لدهي���م 
دراس���ة جدوى للعمل عىل إنشاء مركز إلنتاج وختزين 
اهليدروج���ن األخرض ووس���ائطه عىل س���احل البحر 
املتوس���ط، باإلضافة إىل أجهزة حتليل كهربايئ بقدرة 
500 ميج���اوات، يف منطق���ة تق���ع بالقرب م���ن ميناء 
جرجوب التجاري التابع  حملافظة مطروح، سيخصص 

إنتاجه للتصدير إىل أوروبا.
ويتكون اجل���زء اخلاص بالطاقة املتجددة لملرشوع من 
لك من الطاقة المشسية وطاقة الرياح، حيث من املخطط 
أن تنتج املرحلة األوىل 700 ميجاوات من طاقة الرياح، 

و800 ميجاوات من الطاقة المشسية. 
 وأوحض مممثل���و التحال���ف أن امل���رشوع يف مرحلته 
األوىل س���يجنب املناخ 600 الف طن من ثاين أكس���يد 
الكربون، أو ما يعادل االنبعاثات الناجتة عن 150 ألف 
س���يارة ، وأشاروا إىل أن املرشوع س���يوفر أكرث من 
2000 فرصة معل أثناء إنش���ائه وأكرث من 500 وظيفة 
دامئة أثناء تشغيله، وذلك جنًبا إىل جنب مع العديد من 
الوظائ���ف غر املبارشة، مكا انه س���يعزز اقتصاديات 

املنطقة بأمكلها.  
 م���ن جانبه، أكد وزير الكهرب���اء والطاقة املتجددة  أنه 
س���يمت العمل عىل االنهتاء من مناقشة اكفة التفاصيل 
اخلاص���ة بامل���رشوع، متهي���دًا لالتفاق ح���ول خمتلف 

جوانبه ف أقرب وقت ممكن.
إعالن نوايا 

ويف إطار اخلطوات العملية القتحام جمال اهليدروجن 
األخرض ، وقعت الدكتورة رانيا املشاط وزيرة التعاون 
الدويل، إىل جانب الدكتور دمحم شاكر وزير الكهرباء 
والطاقة املتج���ددة، واملهندس طارق املال، وزير البرول 
والرثوة املعدنية، عىل إعالن النوايا املش���رك، للتعاون 
يف جمال اهلروجن األخرض بن احلكومتن املرصية 
واألملانية، حيث وقع من اجلانب األملاين الدكتور روبرك 
هيبك، نائب املستشار األملاين والوزير االحتادي للعمل 
املنايخ والش���وئن االقتصادية، وجوش���ن فالش برت 

وكيل الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي.

     نصيب الدول النامية لم يتجاوز سوى مشروعين 
من ضمن  680  مشروًعا مقترًحا في مجال الهيدروجيــن 

األخضـــر علـــى مســتوى العالــم

مصر تقود  مبادرة  تدشني »املنتدى العاملي للهيدروجني املتجدد«

محيي السعيد

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  13  نوفمبر  2022  •  العدد  668

 الرئيس السيسي  : مصر تمتلك إمكانات هائلة في إنتاج الطاقة النظيفة تمكنها من
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املصرية لالتصاالت تعلق على 
أنباء اعتزام قطر االستحواذ 

على حصتها يف فودافون مصر

نفت رشكة املرصية لالتصاالت، تلقهيا عروض رمسية من 
أي جهة خبصوص حصة املرصية لالتصاالت يف فوادفون 

مرص.
ج���اء ذل���ك يف بيان للرشك���ة إىل بورصة م���رص األربعاء 
امل���ايض رًدا عىل ما ي���م تداوله بش���أن أن صندوق قطر 
الس���يادي بص���دد إمتام صفق���ة االس���تحواذ عيل حصة 

املرصية لالتصاالت يف فودافون مرص.
واكن���ت بلومربج، نقلت عن قيام صندوق الرثوة الس���يادية 
القطري بإيداع مليار دوالر لدى البنك املركزي املرصي يف 
الوق���ت الذي تقرتب فيه الدول���ة اخلليجية الغنية بالغاز من 
صفقة لالستحواذ عىل حصة حكومية يف بعض الرشاكت 

الكربى يف الدولة الواقعة يف مشال إفريقيا.

أظه���رت القوامئ املالية املجمع���ة لرشكة بامل 
هيل���ز للتعمري، خالل التس���عة أهشر األوىل 
م���ن 2022، ارتف���اع أرباح الرشكة بنس���بة 

40.82% عىل أساس سنوي.
وأوحضت الرشك���ة يف بيان لبورصة مرص، 
أهنا حقق���ت أرباحًا بلغ���ت 920.44 مليون 
جني���ه خالل الفرتة من يناير حىت س���بمترب، 
مقاب���ل أرب���اح بلغ���ت 653.62 مليون جنيه 
بالف���رتة املقارن���ة من 2021، م���ع األخذ ىف 

االعتبار حقوق األقلية.
وبلغ نصيب مال���ي الرشكة األم من األرباح 
خالل التس���عة أهشر حن���و 910.86 مليون 
جنيه، مقاب���ل 635.78 ملي���ون جنيه خالل 

الفرتة املقارنة من 2021.
فمي���ا بلغ نصيب احلقوق غري املس���يطرة من 
األرباح خالل الفرتة حنو 9.58 مليون جنيه 
مقابل 17.84 مليون جنيه خالل نفس الفرتة 

من 2021.
وارتفع���ت إي���رادات الرشكة خالل التس���عة 
أهش���ر األوىل من العام اجل���اري إىل 9.55 
مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.89 مليار 

جنيه بالفرتة املقارنة من العام املايض.
وعىل مستوى األمعال غري املجمعة، ارتفعت 
أرباح الرشكة املس���تقلة إىل 713.17 مليون 
جني���ه خالل أول تس���عة أهشر م���ن 2022، 
مقاب���ل أرب���اح بلغ���ت 337.82 مليون جنيه 

بالفرتة املقارنة من 2021.
وحققت ب���امل هيلز صايف رحب بلغ 561.79 
مليون جنيه خالل الفرتة من يناير حىت هناية 
يوني���و 2022، مقاب���ل 495.7 ملي���ون جنيه 
أرباح���ًا خالل نفس الفرتة من العام املايض، 

مع األخذ يف االعتبار حقوق األقلية.
وجسل���ت أرب���اح مال���ي الرشك���ة األم من 
األرب���اح النصفية حنو 558.48 مليون جنيه 
بهناي���ة يونيو، مقاب���ل 461.62 مليون جنيه 

خالل نفس الفرتة من العام املايض.
فميا بلغت أرباح احلقوق غري املسيطرة خالل 
الس���تة أهشر حنو 3.3 ملي���ون جنيه بهناية 
يوني���و 2022، مقاب���ل 34.08 ملي���ون جنيه 

خالل نفس الفرتة من 2021.

اس���تعرضت رشكة بلتون املالية القابضة، 
اس���تخدامات القرض املساند احلسن الذي 
حصلت هيلع من املس���امه الرئييس رشكة 
ش���ميريا لالس���تمثار أو إح���دى رشاكهتا 

التابعة، بقمية 1.34 مليار جنيه.
وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة مرص، 
أهنا س���وف تس���تخدم الق���رض يف توفري 
الس���يولة الالزم���ة ل���دمع أنش���طة الرشكة 

القابضة ورشاكهتا التابعة.
وم���ن املقرر كذل���ك اس���تخدام القرض يف 
حتسني وتطوير النظم التكنولوجيا اخلاصة 
بالرشك���ة القابض���ة ورشاكهت���ا التابع���ة، 

وتعزيز اهليلك المتوييل لملجموعة.
وحقق���ت بلت���ون املالية القابض���ة، صايف 
خسائر بلغ 105.58 مليون جنيه منذ بداية 
يناير حىت هناية يونيو 2022، مقابل أرباح 
بلغ���ت 8.54 مليون جنيه يف الفرتة املقارنة 
م���ن 2021، مع األخ���ذ يف االعتبار حقوق 

األقلية.
وتراجع إمج���ايل إي���رادات الرشكة خالل 
الس���تة أهشر األوىل من العام اجلاري إىل 
110.39 مليون جنيه بهناية يونيو املايض، 
مقابل إيرادات قدرها 193.82 مليون جنيه 

يف النصف األول من العام املايض.

قالت البورصة املرصية، إن هناية احلق يف 
التوزيع النقدي لرشكة الزيوت املستخلصة 
ومنتجاهتا، باغالق جلس���ة يوم الثالثاء 22 

نومفرب اجلاري.
وأوحض���ت البورصة، يف بي���ان، أنه تقرر 
توزي���ع كوب���ون الزيوت املس���تخلصة رمق 
)18( بواق���ع 0.050 جنيه للهسم الواحد 

وذلك إعتبارًا من 27 نومفرب اجلاري.
املس���تخلصة  الزي���وت  أن  إىل  يش���ار 

ومنتجاهتا، جسلت ص���ايف رحب بلغ 822 
ألف جنيه خالل الفرتة من يوليو حىت هناية 
س���بمترب املايض، مقاب���ل 520 ألف جنيه 
خالل نفس الفرتة من العام املايل املايض.

وارتفع���ت إيرادات الرشكة خ���الل الثالثة 
أهش���ر م���ن الع���ام امل���ايل اجل���اري إىل 
704.72 ملي���ون جني���ه بهناية س���بمترب، 
مقاب���ل 598.36 ملي���ون جنيه خالل نفس 

الفرتة من العام املايل املايض.

اس���تمكالًا جلهود إدارة اهليئة العامة للرقابة 
املالي���ة حنو اخت���اذ لك ما يل���زم لهتيئة بيئة 
ممارس���ة األمع���ال وتهسي���ل اإلج���راءات، 
واتس���اقا مع رؤية احلكومة املرصية لتحسني 
مناخ االس���تمثار واألمعال وزيادة مش���اركة 
القط���اع اخلاص، أصدر الدكتور دمحم فريد 
رئي���س جمل���س إدارة اهليئة العام���ة للرقابة 
 2022 لس���نة   )151( رمق  الق���رار  املالي���ة 
إلدخال تعديالت بشأن إجراءات تعزيز محاية 
حس���ابات املتعاملني مع ال���رشاكت العاملة 
يف األوراق املالي���ة، بتهسي���ل ضواب���ط فتح 
احلسابات والتعامل يف األوراق املالية وكذلك 
معلي���ات رصف األرب���اح ومعلي���ات اإليداع 

املركزي.
 مشل���ت التعديالت ال���ي تضمهن���ا القرار 
المس���اح  األوىل:  امل���ادة  م���واد،   3  ،151
ل���رشاكت المس���رة يف األوراق املالي���ة أو 
رشاكت تكوي���ن إدارة حمافظ األوراق املالية 
أو الرشاكت واجلهات املرخص هلا بنش���اط 
أمناء احلفظ، بعد موافقة اهليئة، باس���تخدام 
التقنيات التكنولوجية احلديثة واملبتكرة لدمع 
وتيس���ري إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات 
لعمالهئ���ا، ودون اإلخ���الل بالقواعد املعمول 
هبا يف شأن ماكحفة غسل األموال   ومتويل 

اإلرهاب والتحقق من هوية العميل.
يس���هتدف هذا التعديل إتاح���ة حلول وأنمظة 
مبتك���رة تعمتد ع���ىل التكنولوجي���ا احلديثة 
تس���اعد الرشاكت عىل فتح حسابات وإبرام 
تعاق���دات مع العمالء، األمر الذي من ش���أنه 
أن يس���اعد ال���رشاكت ع���ىل زي���ادة قاعدة 
املستمثرين املكودين يف سوق األوراق املالية 

وكذلك يعزز من نشاط وحركة تعامالهتم.

تضمن التعديل الثاين، يف املادة السادس���ة 
من القرار، بإجازة قيام الرشاكت املس���امهة 
ورشاكت التوصي���ة باألهس���م، وفقا للحاالت 
ال���ي تقدرها اهليئة، إمتام إج���راءات إيداع 
أهسم مس���امههيا لدى رشكة اإليداع والقيد 
املرك���زي ل���أوراق املالية نياب���ة عهنم وذلك 
مبوج���ب توكيل رمسي خاص من املس���امه 

يحمس هلا بذلك.
مفن ش���أن ه���ذا التعديل دمع جه���ود انفاذ 
التعديالت القانونية األخرية والي تلزم اكفة 
الرشاكت املس���امهة بقيد وإي���داع أهسمها 
مركزيا، األمر الذي هشد صعوبة يف التنفيذ 
خ���الل الفرتة املاضية نظرا لعدم قدرة غالبية 
مس���امهي الرشاكت املسامهة غري املقيد هلا 
أوراق مالية جبداول البورصة إيداع أهسمهم 
مركزي���ا، وم���ن هنا ت���أيت أمهي���ة المساح 
للرشاكت مبوجب توكيل رمسي بإيداع أهسم 

مسامههيا.

أرباح بالم هيلز للتعمير تنمو 41% إلى  920.4 مليون 
جنيه خالل 9 أشهر

بلتون: 3 استخدامات للقرض املساند 
من »شيميرا« اإلماراتية

البورصة تعلن نهاية احلق وموعد توزيع كوبون 
الزيوت املستخلصة

الرقابة املالية تصدر قرارا لتعزيز حماية 
حسابات املتعاملني وصرف األرباح 

  الصندوق السيادى املصري يستعد لإلعالن عن استثمارات كبري  فى صندوق العتمادات الكربون

أعلن���ت املجموع���ة املالية هريمي���س، بنك 
االس���تمثار الرائد يف األس���واق الناش���ئة 
واملبتدئة، أهنا حجنت يف إمتام أول إصدار 
لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية يف 
مرص بقمية 800 مليون جنيه، وذلك لصاحل 

رشكة »سريا للتعلمي«.
ويع���د اإلص���دار هو األول مض���ن برناجم 
بقمي���ة 2 ملي���ار جنيه، ويتك���ون من ثالث 
رشاحئ: األوىل بقمية 96 مليون جنيه بفرتة 
اس���تحقاق ثالث س���نوات، والثانية بقمية 
304 مليون جنيه بفرتة اس���تحقاق مخس 
س���نوات، أما الرشحية الثالثة بقمية 400 
مليون جنيه بفرتة استحقاق سبع سنوات.

م���ن جانبه، ق���ال مصطىف ج���اد الرئيس 
املش���ارك لقطاع الرتوجي وتغطية االكتتاب 

باملجموع���ة املالية هريمي���س، إن اإلصدار 
يعد أحد أكرب إجنازات الرشكة يف جسلها 
احلاف���ل بالنجاحات، مكا أنه يس���امه يف 
ترس���يخ املاكن���ة الرائدة ال���ي تنفرد هبا 
الرشكة يف السوق املرصي بفضل قدرهتا 
عىل توفري أفضل احللول املالية االبتاكرية.
وأشاد جاد باجلهود املتواصلة الي تبذهلا 
هيئة الرقاب���ة املالية والي هتدف إىل إثراء 
الس���وق باحللول واألدوات املالية اجلديدة 

مبا يسامه يف حتقيق المنو االقتصادي.
وأش���ار جاد إىل أن أسواق رأس املال يف 
املنطقة هشدت العديد م���ن التطورات عىل 
مدار الس���نوات األخ���رية، ومن بيهنا طرح 
حلول وأدوات جديدة س���امهت يف تعظمي 

القمية بالعديد من القطاعات احليوية.

قالت رشكة الصناعات الكمياوية املرصية 
- كميا، إن العضو املنتدب التنفيذي 

للرشكة دمحم حسنني رضوان، تقدم 
باستقالته من العمل.

جاء ذلك يف بيان للرشكة إىل بورصة 
مرص خالل تعامالت الثالثاء املايض.

يشار إىل أن كميا حققت أرباحًا بلغت 
651.48 مليون جنيه خالل الفرتة من 
يوليو 2021 حىت يونيو 2022، مقابل 

خسائر بلغت 1.42 مليار جنيه يف العام 
املايل السابق له.

وارتفعت إيرادات الرشكة خالل العام 
املايل املايض إىل 4.44 مليار جنيه، 

مقابل إيرادات بلغت 1.39 مليار جنيه 
يف الفرتة املقارنة من العام املايل 

املايض.

رغم تراجع اإليرادات.. 
أرباح »القناة للتوكيالت« 

الفصلية تنمو 72%

استقالة العضو 
المنتدب التنفيذي من
 مجلس إدارة »كيما«

الرقابة المالية تقر إجراءات 
»عامر جروب« بشأن السير في 

تقسيم الشركة

محمد القليوبي رئيسًا 
لمجلس إدارة »كابو«

كشفت املؤرشات املالية لرشكة القناة 
للتوكيالت املالحية خالل الربع األول 

من العام املايل اجلاري 2022- 2023، 
ارتفاع أرباح الرشكة بنسبة 72 باملائة 

عىل أساس سنوي.
وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 

مرص، أهنا جسلت صايف رحب بلغ 
66.39 مليون جنيه خالل الفرتة 

من يوليو 2022 حىت هناية سبمترب 
2022، مقابل أرباح بلغت 38.53 

مليون جنيه يف العام املايل السابق 
له.

وتراجعت إيرادات الرشكة خالل 
الربع األول من العام املايل اجلاري 

إىل 15.91 مليون جنيه مقابل 19.9 
مليون جنيه يف الربع املقارن من العام 

املايل املايض.
واكنت القناة للتوكيالت جسلت 

صايف رحب بلغ 179.81 مليون جنيه 
خالل الفرتة من يوليو 2021 حىت 

هناية يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 
200.19 مليون جنيه يف العام املايل 

السابق له.
وارتفعت إيرادات الرشكة خالل العام 
املايل املايض إىل 74.4 مليون جنيه 
مقابل 53.95 مليون جنيه يف العام 

املايل السابق له.

وافقت اهليئة العامة للرقابة املالية، 
عىل نرش تقرير إفصاح رشكة 
مجموعة عامر القابضة )عامر 
جروب(، بشأن تقسمي الرشكة.
وقالت الرقابة املالية، يف بيان 

لبورصة مرص، إهنا وافقت عىل 
نرش تقرير افصاح عامر جروب 

بشأن دعوة امجلعية العامة غري 
العادية للحصول عىل موافقهتا 

عىل تقرير التقيمي الصادر من قطاع 
األداء االقتصادي هبيئة االستمثار 

ومرشوع التقسمي التفصييل 
للرشكة.

مكا ستناقش العمومية تقرير مراقب 
احلسابات باتباع أسلوب التقسمي 

األفيق عن طريق تقسمي أصول 
والزتامات وحقوق امللكية بالقمية 

الدفرتية طبًقا للقوامئ املالية عن 
املركز املايل املنهتي يف 30 يونيو 
2022 مع بقاء ذات املسامهني يف 
الرشكة قبل التقسمي مكسامهني 
دون تعديل يف الرشكة القامسة 
واملنقمسة بذات نسب املسامهة 

ونفس عدد األهسم .

قرر جملس إدارة النرص لملالبس 
واملنسوجات - اكبو قبول استقالة 

بعض أعضاء جملس اإلدارة وتعيني 
أعضاء جدد وإعادة تشكيل املجلس.
وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 

مرص، أنه تقرر تعديل صفة دمحم 
عيل حسني عيل القليويب من عضو 

جملس إدارة إىل رئيس املجلس.
وصدقت امجلعية العامة العادية 

للرشكة عىل تغيري تشكيل جملس 
اإلدارة.

مكا قررت امجلعية املصادقة عىل 
تقرير جملس اإلدارة والقوامئ املالية 
للرشكة عن السنة املالية املنهتية يف 

30 يونيو 2022.
وعىل صعيد قرارات امجلعية العامة 

غري العادية، قررت تعديل مواد 
النظام األساس للرشكة.

وحققت اكبو خسائر بلغت 2.6 
مليون جنيه خالل الفرتة من يوليو 

2021 حىت يونيو 2022 مقابل 
خسائر بقمية 42.86 مليون جنيه 
يف الفرتة املقارنة من العام املايل 

السابق له.

هيرميس تعلن إمتام خدماتها االستشارية ألول إصدار 
سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بـ800 مليون جنيه

داليا احمد

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط 
والتمنية االقتصادية أن الصندوق الس����يادي 
املرصي الذي مت إنش����اؤه كذراع لالستمثار 
يف احلكوم����ة، ورشيك القطاع اخلاص، يقوم 
باالس����تمثار يف مرشوع����ات من ش����أهنا أن 
ختلق إمدادات من اعمتادات الكربون مبا يف 
ذلك مجموعة متنامية من الصناعات املتجددة 
القامئة عىل مصادر الطاقة املتجددة والوقود 
اخل����راء، موحضة أن الصندوق س����يعلن 
قريًبا عن اس����تمثار يف صن����دوق العمتادات 
الكربون هيدف إىل االس����تمثار يف القضايا 
الرئيس����ية إلزالة الكرب����ون، متابعه أن هناك 
إماكنية كبرية ملرص وللقارة األفريقية بأرسها 
يف أن تصب����ح مص����دًرا مخًض����ا ألرص����دة 

الكربون.
وش����ددت عيل  دمع احلكومة هل����ذه املبادرة 
الرائ����دة، الي متث����ل فرصة لزي����ادة تعزيز 
الرشااكت ب����ني القطاعني العام واخلاص من 

أجل العمل املنايخ.
ج����اء ذلك خالل مش����اركة وزي����رة التخطيط 
حبدث “أس����واق الكربون الطوعية بالبورصة 
املرصي����ة”، واملنعق����د خ����الل أح����داث يوم 
المتوي����ل، وذل����ك حبض����ور رئي����س جملس 
ال����وزراء وعدًدا من ال����وزراء، واملنعقد مضن 
فعالي����ات الدورة ال�27 م����ن مؤمتر األطراف 
التفاقي����ة األمم املتحدة اإلطاري����ة حول تغري 
املن����اخ COP27، والذي تس����تضيفه مرص 
مبدينة رشم الش����يخ خالل الفرتة من 7 - 18 
نومفرب، حبضور عدد من رؤساء دول العامل، 

ومشاركة دولية واسعة.
 وخ���الل لكمهتا أوحضت د.هالة الس���عيد 
وزي���رة التخطي���ط والتمني���ة االقتصادي���ة 
رضورة بذل املزيد من اجلهد لتريع العمل 
املن���ايخ، الفته إىل أن أحدث تقرير صادر 
عن اهليئة احلكومي���ة الدولية املعنية بتغري 
ة إىل  املناخ يشري إىل أن لك الدول مقرصرّ
حد كبري، حيث تقل التدفقات املالية مبقدار 
من ثالثة إىل ستة أمثال املستويات املطلوبة 
حبل���ول عام 2030، مش���ريه كذلك إىل ما 
ذك���ره مؤمتر األط���راف cop26 بوضوح 
أن الدول األط���راف مل تِف بعد بالزتاماهتا 

بتحقيق هدف 100 مليار دوالر.
 وأضاف���ت  الس���عيد  أن  أخذ تغري املناخ 
يف االعتبار يف مجيع السياسات اإلمنائية 
واالقتصادي���ة أصب���ح أولوي���ة، حي���ث أن 
المتويل األخ���ر والمتويل املتعلق باملناخ 
السياس���ات  يف  متنامًي���ا  دوًرا  يؤدي���ان 

االقتصادية واملالية للدول النامية.
 وأشارت الس����عيد إىل تطبيق مرص، آلليات 
مبتك����رة للمتويل، مبا يف ذل����ك تنفيذ معايري 
االستدامة لتخضري خطة االستمثار الوطنية، 
فضاًل عن إطالق أول س����ندات خراء عامة 

وخاصة يف الرشق األوسط وأفريقيا.
 وتابعت الس����عيد أنه ميكن النظر إىل أسواق 
الكربون الطوعي����ة خكيار لزيادة تعبئة موارد 
إضافية لس����د الفجوة القامئ����ة، موحضة أن 
الع����رض احلايل العمتادات الكربون الطوعية 
ي����أيت يف الغالب من القط����اع اخلاص الذي 
يطور مش����اريع الكربون، مما يدل عىل أمهية 
اعمتاد هنج تشاريك إلرشاك مجيع أحصاب 

املصلحة املعني����ني يف التصدي لتغري املناخ، 
فضاًل عن الدور القيادي الذي ميكن للقطاع 
اخل����اص أن يقوم ب����ه، مما يتيح ل����ه املجال 

للترصف برعة وكفاءة.
 وأضافت السعيد أن يف مرص، اختذت عدة 
رشاكت م����ن القطاع اخلاص بالفعل خطوات 
واحضة يف ه����ذا الصدد، مهنا “س����يكمي” 
وال����ي تس����تخدم اآلن اعمت����ادات الكربون 
لتقلي����ل االنبعاث����ات الكربوني����ة، ويف الوقت 
نفس����ه دمع محل����ة ختض����ري الصحراء.مكا 
أشارت السعيد إىل إنشاء “جملس األمعال 
امل����رصي للتحول األخر” من مجموعة من 
ال����رشاكت قررت العمل عىل أس����اس طويع 
متاًم����ا برص����د بصمهت����ا الكربونية، ودمع 

التخفيف من حدهتا.
 وأكدت الس����عيد الزتام احلكومة بتقدمي لك 
الدمع واحلوافز الالزمة للقطاع اخلاص، عىل 
الرمغ م����ن التحديات االقتصادية املس����مترة 
وتضييق احلزي املايل  بسبب تأثريات كورونا  
والتط����ورات اجلغرافية السياس����ية احلديثة، 
مش����رية إىل قيام وزارة التخطيط بالتنس����يق 
مع جمل����س الوزراء وال����وزارات ذات الصلة 
وسوق األوراق املالية املرصية لتوفري “حوافز 

خراء” للقطاع اخلاص.
 سوق أفرييق 

اكن����ت احلكوم����ة املرصي����ة أعلن����ت إطالق 
أول س����وق أفرييق طويع إلص����دار وتداول 
هشادات الكربون، وذلك عىل هامش فعاليات 
مقة املناخ COP27 واملنعقد حاليا يف مدينة 

رشم الشيخ حبضور زمعاء وقادة العامل. 
 وهش����د الدكت����ور مصطىف مدب����ويل رئيس 
جمل����س ال����وزراء فعالي����ات جلس����ة إطالق 
السوق االفرييق الطويع لهشادات الكربون، 
وذلك حبضور الدكتورة هالة الس����عيد وزيرة 
التخطي����ط والدكت����ورة يامسني ف����ؤاد وزيرة 
البيئ����ة، والدكتور دمحم فري����د رئيس اهليئة 

العامة للرقاب����ة املالية، ورايم الداكين رئيس 
البورصة املرصية. 

 ويعترب السوق األفرييق لهشادات الكربون، 
االقتصادي����ة  الكيان����ات  ملس����اعدة  منص����ة 
العامل����ة يف خمتلف االنش����طة االنتاجية يف 
م����رص وافريقيا عىل االخنراط يف أنش����طة 
خفض االنبعاثات الكربونية واالس����تفادة من 
اس����تصدار وبيع هشادات مبوجب اخلفض 
لص����احل رشاكت أخرى ترغ����ب يف معاوضة 
انبعاثاهتا الكربونية الي يصعب ختفيضها. 
 وتساعد أسواق الكربون الطوعية للرشاكت 
يف اس����تعادة جزء من انفاقها االس����تمثاري 
املوجه خلفض االنبعاث����ات الكربونية الناجتة 
عن ممارسة أنش����طهتا واعادة استمثار هذه 
املوارد يف حتقيق اهلدف االكرب وهو احلياد 
الكرب����وين الذي تس����ى لتحقيق����ه لك دول 

العامل. 
 وس���تعمل اكف���ة اجله���ات ذات الصل���ة 
اكلبورص���ة املرصية واهليئة العامة للرقابة 
املالية ع���ىل تطوي���ر أطر ومن���اذج العمل 
واهليالك التنظميية الالزمة لتفعيل السوق 
اجلديد، ع���رب تبىن سلس���لة القمية والي 
تتضم���ن رف���ع مس���تويات ويع ومعرف���ة 
ال���رشاكت بالس���وق اجلدي���د واخلدمات 
املقدم���ة من خالله وكيفي���ة الوصول الهيا 
واالس���تفادة مهنا يف خف���ض االنبعاثات 
الكربونية وكذلك وضع املعايري والضوابط 
الالزمة إلص���دار وتجسيل هذه الهشادات 
مع مضان حتقيق اعىل مستويات الزناهة 
والش���فافية وفق املعاي���ري الدولية يف هذا 

الصدد. 
 ويف ذات الس���ياق تنتظ���ر اجله���ات ذات 
الصلة بالسوق اصدار االطار العام املنظم 
للس���وق اجلدي���د وذلك من خ���الل رئيس 
جملس الوزراء، خاصة بع���د قرار اعتبار 
هش���ادات الكربون ورقة مالي���ة قابلة للقيد 

والتداول لتتواكب مع مس���هتدفات اتفاقية 
باريس لملناخ. 

 وأعرب الدكت����ور مصطىف مدبويل، عن بالغ 
س����عادته بإطالق مرص ألول س����وق أفرييق 
ط����ويع إلصدار وتداول هش����ادات الكربون، 
مش����يدا بالدور الذي قامت به إداريت اهليئة 
العامة للرقابة املالية والبورصة املرصية، يف 
ترمجة رسيعة لش����عار مق����ة املناخ هذا العام 
وهو االنتقال من مرحلة التعهدات اىل مرحلة 

التنفيذ. 
 ومن جانهبا قالت الدكتورة هالة الس����عيد أن 
املنصة اجلديدة تتسق مع رؤية الدولة املرصية 
لتحقيق مسهتدفات االقتصاد االخر ودمع 
اسرتاتيجية التمنية املستدامة، لتشري إىل أن 
احلكومة ستعمل عىل تقدمي اكفة الضانات 
واحلوافز املطلوبة لدمع اخلطط ومناذج العمل 
ال����ي تدفع حن����و حتقيق التمنية املس����تدامة 
وخاص����ة الي توفر حلول ملعاجلة اكفة االثار 

النامجة عن التغريات املناخية.  
 ويف السياق ذاته، تقدمت الدكتورة يامسني 
فؤاد وزيرة البيئة، بالش����كر والتقدير لقيادات 
اهليئ����ة العام����ة للرقاب����ة املالي����ة والبورصة 
املرصية، ع����ىل ما قدموه من جه����د لتحويل 
السياس����ات واالف����اكر اىل واقع ن����راه االن 
وهو حلظة تدش����ني أول سوق أفرييق طويع 
لهشادات الكرب����ون، مؤكدة أن مرص جاهزة 
ل����دمع افريقيا يف التحول حنو تنفيذ تعهدات 
العم����ل املن����ايخ من خالل املنص����ة الطوعية 

للكربون. 
 ومن جانبه ق����ال الدكتور دمحم فريد رئيس 
اهليئ����ة العامة للرقابة املالي����ة، أن ما نهشده 
االن ه����و حلظة تارخيي����ة مت تتوجيها بإطالق 
دولة رئيس جملس الوزراء الس����وق االفرييق 
الط����ويع اجلدي����د للكربون، والذي س����يكون 
مبثابة سوق حموري يساعد القارة االفريقية 
ع����ىل حتقيق احلياد الكرب����وين وفق املعايري 
الدولية، ويعزز من مستوى اخنراط الرشاكت 
االفريقية يف الوصول اىل المتويالت املناخية 

املبتكرة.  
فميا ق����ام رايم ال����داكين رئي����س البورصة 
املرصي����ة، باإلع����الن الرمسي عن الس����وق 
االفري����يق الطويع للكربون، مش����ريا إىل أن 
الس����وق اجلديد س����يعمل ع����ىل دمع جهود 
الق����ارة االفريقي����ة عىل املس����توى احلكويم 
واخلاص حنو حتقيق منافع اقتصادية وبيئية 
واجمتاعية وتري����ع وتعزيز مطوح التخفيف 
والتكيف من خالل انش����اء أصول موحدة يف 

شلك ارصدة الكربون. 
 تابع ال����داكين، أن الفرتة املقبلة بالتنس����يق 
مع الكيان اجلديد والذي مت انشائه بالتعاون 
م����ع القط����اع اخل����اص إلدارة وتطوير معلية 
اس����تصدار وتجسي����ل وت����داول هش����ادات 
الكرب����ون، وذل����ك ع����رب تنظمي عدة انش����طة 
وفاعلي����ات وورش معل لرفع مس����توى ويع 
ال����رشاكت بأمهي����ة وكيفي����ة االس����تفادة من 
السوق اجلديد عرب تطبيق سياسات اخلفض 
واصدار هش����ادات مبوجب اخلفض احملقق 

وتداوهلا لتحقيق منافع جتارية. 

محمود معروف

العجمي ..

رئيس البورصة: نتطلع لتعزيز التعاون مع بورصة لندن واستكمال جهود متويل املناخ
افتتح عدد من قيادات س����وق املال جلسة 
بالبورصة املرصية مبش����اركة  الت����داول 
لك����ري دوري����ان رئيس المتويل املس����تدام 
ألس����واق املال مبجموع����ة بورصة لندن، 
وذلك مبناس����بة انط����الق فعاليات مؤمتر 
أط����راف اتفاقي����ة االمم املتح����دة لتغ����ري 
املناخ COP27، والذي تستضيفه حاليًا 

مدينة رشم الشيخ.
وق����ال رايم ال����داكين رئي����س البورصة 
املرصي����ة، يف بي����ان، إن تنظ����مي الدولة 
املرصية لفعاليات مق����ة املناخ خالل هذا 
العام، ي����أيت تتوجي����ًا للجه����ود الوطنية 
املمتدة م����ن ع����ام 2014 لتحقيق التمنية 
املستدامة وامليض قدمًا يف جهود املناخ 
والتمني����ة جنبًا إىل جن����ب، وكذلك تعزيز 
جه����ود التح����ول األخ����ر حت����ت مظلة 
املناخ  لتغ����ريات  الوطنية  االس����رتاتيجية 
2050 والي يتناول حمورها الرابع سبل 

تعزيز المتويل املرتبط باملناخ.
واض����اف ال����داكين، أن االحتفالية تأيت 
اتس����اقًا مع ما هشدته اجللسة االجرائية 
من تسلمي وتس����م لرائسة مؤمتر املناخ، 
حيث اكن ملجموعة بورصة لندن دورًا فعالًا 
من����ذ انعقاد مق����ة املناخ COP26 العام 
املايض جبالسكو، حيث قامت املجموعة، 
بتبين وتفعيل عدد من املبادرات واجلهود 
خاص����ة فمي����ا يتعلق بالزتام����ات احلياد 

الكربوين يف أسواق املال والوصول إىل 
صفر انبعاثات كربونية.

فمي����ا أكد رئيس البورص����ة املرصية، أن 
فعالي����ات هذه النخسة م����ن مقة األرض 
محت����ل طابع����ًا خاص����ًا، حي����ث وضعت 
هدف رئي����س الجمتاعات هذا العام ويه 
االنتقال من “مرحلة التعهدات ايل مرحلة 
المتويلية،  التعهدات  التنفيذ”، وباألخص 
حيث يتوق����ع ان تهشد توصي����ات القمة 
اص����دار “دلي����ل رشم الش����يخ للمتويل 
العادل” من اجل حتف����زي المتويل املبتكر 
وتعزي����ز جه����ود متوي����ل املن����اخ حمليًا 

واقلمييًا ودوليًا.
وأوحض الداكين، أن املؤمتر يليق الضوء 
ع����ىل جهود الق����ارة االفريقية خبصوص 
حتديات الوصول للمتويل العادل لقضايا 

تغ����ري املناخ، مش����ريًا إىل أن احتياجات 
القارة المسراء تناهز 1.6 تريليون دوالر 
خالل الف����رتة املقبلة وحىت 2030 لتنفيذ 
مس����امههتا الوطنية احمل����ددة للتخفيف 

والتكيف للحد من االنبعاثات الكربونية
وأض����اف رئي����س البورص����ة، أن ادارة 
اهمتام����ًا  ت����ويل  املرصي����ة  البورص����ة 
كب����ريًا بالفعالي����ات وجلس����ات مؤمت����ر 
مق����ة املن����اخ COP27، حيث تش����ارك 
البورصة يف عدد من اجللسات الرئيسية 
املخصصة ملناقش����ة آليات تعبئة املوارد 
لمتوي����ل املن����اخ من خالل حل����ول جديدة 
مث����ل أس����واق الكربون لتوف����ري منتجات 
متويل تمنوي وحتفزي استمثارات القطاع 
اخلاص حنو التخفيف والتكيف املنايخ 
والوص����ول للحياد الكرب����وين من خالل 

وجود آلية ملعاوضة االنبعاثات الكربونية 
الي ال ميكن ختفيضها.

ويف نف����س الس����ياق أوحض الداكين أن 
إدارة البورص����ة التنفيذي����ة تش����ارك يف 
فعالي����ات املائ����دة املس����تديرة للرؤس����اء 
التنفيذي����ني ألعضاء مبادرة األمم املتحدة 
للبورصات املس����تدامة والي تناقش دور 
أسواق املال يف حتقيق احلياد الكربوين.
وم����ن جههتا، قالت هب����ة الصرييف نائب 
رئيس البورصة املرصية، إن اس����تضافة 
م����رص هذا الع����ام لقمة املن����اخ يعزز من 
مبادرات االستدامة يف أسواق املال وهو 
ما يتسق مع ممارسات البورصة املرصية 
يف تريع وت����رية دجم الرشاكت املقيدة 
ملفهوم االس����تدامة يف أمعاهلا التشغيلية 
م����ن خ����الل تعزي����ز قدراهت����م يف اعداد 
وصياغة تقارير االفصاح عن االستدامة 

وأثر التغريات املناخية.
وتشارك ادارة البورصة يف جلسة خاصة 
بالتع����اون مع البن����ك األفري����يق للتمنية 
ومجموعة بورصة لندن تناقش حماورها 
دور اجلهات التنظميية يف تهسيل متويل 
املن����اخ واس����تعراض التحديات والفرص 
يف متويل مرشوعات الطاقة املتجددة يف 

قارة أفريقيا.

د. دمحم فريد

د. مصطيف مدبويل

وافق���ت اهليئ���ة العامة للرقاب���ة املالية عىل 
إص���دار رشك���ة املجموعة املالي���ة للتوريق 
أول برن���اجم متعدد اإلصدارات لس���ندات 
توري���ق التدفقات النقدية املس���تقبلية بقمية 
امجالية 2 مليار جنيه ملدة 3 سنوات، حيث 
يتضم���ن الربناجم عدة إصدارات اإلصدار 
األول قميت���ه 800 مليون جنيه موزع عىل 3 

رشاحئ ملدة 7 سنوات.
وأوحضت اهليئ���ة يف بيان أنه مت اإلصدار 
األول م���ن برناجم س���ندات توريق لرشكة 
املجموع���ة املالية للتوريق يف مقابل تدفقات 
نقدي���ة مس���تقبلية لصاحل رشك���ة القاهرة 
لالس���تمثار والتمني���ة العقاري���ة )الرشكة 
احمليل���ة(، مببلغ 800 ملي���ون جنيه، ويعد 
هذا اإلصدار “اإلصدار األول من الربناجم 
السادس” لرشكة املجموعة املالية للتوريق، 
األول م���ن نوعه ال���ذي يص���در يف مقابل 
تدفق���ات نقدية مس���تقبلية حمالة من رشكة 

القاهرة لالستمثار والتمنية العقارية.
وأضافت هبذا اإلصدار تصل إمجايل قمي 
إصدارات س���ندات التوريق احلاصلة عىل 
موافق���ة اهليئة منذ بداي���ة العام، حنو36,8 
ملي���ار جنيه، مما يؤكد عىل األمهية الكبرية 
للس���ندات كأحد األدوات األساسية لمتويل 
الكيانات االقتصادية العاملة يف األنش���طة 

اإلنتاجية املختلفة.
من جانبه قال الدكت���ور دمحم فريد رئيس 
اهليئ���ة العام���ة للرقابة املالي���ة، إن تهسيل 
بيئة ممارس���ة االمعال عىل مقة أجندة معل 
اهليئ���ة، مؤك���دا أن هنج اهليئة ه���و العمل 
جبهد مؤس���يس مع اإلدراك الاكمل للبعد 

الرقايب جبانب البعد التمنوي ملساندة اكفة 
اجله���ات العامل���ة ومن هذا املنطل���ق فإننا 
نعمل عىل اس���تحداث وتطوير أدوات مالية 
وحلول متويلي���ة مبتك���رة وتهسيل وصول 
الرشاكت واملؤسسات احلكومية واخلاصة 
إلهيا، بالش���لك والمنوذج الذي يتناسب مع 
احتياجاهتم لتمني���ة وتطوير جحم األمعال 
واس���تدامهتا، وخاص���ة القط���اع اخلاص 
مبا ينعكس إجيابا عىل معدالت التش���غيل 

وحتقيق المنو االقتصادي .
أوحض أن س���ندات توريق التدفقات النقدية 
تصدره���ا  مالي���ة  أوراق  يه  املس���تقبلية 
رشاكت التوري���ق املرخص هل���ا من اهليئة 
مبارس���ة النش���اط، خيصص لس���دادها 
والعائد علهيا نسبة مس���تقلة من التدفقات 
“حمفظ���ة  تمس���ى  املس���تقبلية  النقدي���ة 

لمتوي���ل  حصيلهت���ا  وتوج���ه  التوري���ق”، 
األخشاص االعتباري���ة العامة واخلاصة – 
بعد موافقة السلطة املختصة هبا -مقابل ما 
ينشأ لصاحل تلك اجلهات من تدفقات نقدية 
مس���تقبلية. وتمتزي تلك السندات بأهنا أداة 
لملرشوعات  التوسعية  االحتياجات  لمتويل 
م���ن اإلي���رادات املس���تقبلية لملرشوع���ات 
القامئة مع االس���تفادة من المتويل املطلوب 
املوج���ات  قب���ل  املرشوع���ات  الس���تمكال 
التضخمي���ة والتح���رر م���ن قي���ود العامل 
الزمين يف مجتيع املوارد املالية واحلصول 

عىل متويل طويل األجل.
وأش���ار إىل أن تل���ك الس���ندات تعد أحد 
األدوات االستمثارية اجلديدة بالشلك الذي 
ميكن املستمثرين من تنويع استمثاراهتم مع 
مضان حقوقهم حيث يكون محللة س���ندات 

التوريق حق امتياز عىل حمفظة التوريق مبا 
يضمن الوفاء حبقوقهم ومس���تحقاهتم يف 
الس���ندات، وجيوز تقدمي مضانات إضافية 
جيوز الرجوع علهيا لس���داد مس���تحقات 

محلة السندات.
وأضاف فريد أن س���ندات توريق التدفقات 
النقدية املستقبلية يه حلول متويلية مبتكرة 
متكن الكيانات العامة واخلاصة من تطوير 
وتمني���ة أمعاهلا ، فضال ع���ن قدرهتا عىل 
مس���اعدة اكفة اجلهات القامئة عىل شوئن 
املرافق واخلدمات العامة من توفري السيولة 
الالزمة لرفع كفاءة وجودة خدماهتا املقدمة 
لملواطن���ني، وأن تل���ك اخلط���وة ت���أيت يف 
ضوء س���ي اهليئة بش���لك مس���متر حنو 
تطوير وتنش���يط س���وق رأس امل���ال ومهنا 
أدوات الدين املمتثلة يف س���ندات الرشاكت 
وسندات التوريق للحقوق املالية املستقبلية، 
لتعزيز دور سوق رأس املال املرصي وخلق 

قمية مضافة لالقتصاد القويم.
وأش���ار إىل أن اهليئ���ة س���ترشع رسيعا 
خالل االي���ام القليلة املقبلة يف تنظمي ورش 
مع���ل متخصص���ة تض���م اكف���ة اجلهات 
لتعريفهم باملنتج ومزاياه وكيفية االستفادة 
من���ه لتحقي���ق خطة التمنية املس���هتدفة من 

احلكومة.
وقد رصح كرمي ع���وض الرئيس التنفيذي 
لملجموع���ة املالي���ة هريمي���س ب���أن تنوع 
املنتجات املالية وتطبيقها وإصدارها بالفعل 
يعد س���بق يف تط���ور أمع���ال اهليئة عىل 
مس���توى دمع وتمنية األس���واق وليس فقط 

عىل اجلانب الترشيي او التنظيمي.

 الرقابة املالية: إصدار أول سندات توريق حقوق مستقبلية فى مصر بقيمة 800 مليون جنيه

مصر تطلق أول سوق أفريقي طوعي إلصدار وتداول شهادات الكربون  على هامش فعاليات قمة المناخ

   محمد فريد: مصر ستقود عملية تطوير وتنفيذ 
السوق الجديد ومقره في مصر

 رئيس البورصة المصرية يعلن عن السوق 
االفريقي الطوعي للكربون

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  13  نوفمبر  2022  •  العدد  668
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»التموين” تتعاقد على 
شراء 6 آالف طن زيت عباد 

خام مستورد

تعاقدت اهليئة العامة للس���لع المتويني���ة نيابة عن وزارة المتوين 
والتجارة الداخلية عىل رشاء 6 آالف طن زيت عباد خام مستورد.
وذك���رت اهليئة، أن ذلك ي���أيت يف إطار اس���راتيجيهتا لتعزيز 
أرصدهتا من الس���لع األساسية مشرية إىل أن فرة الوصول من 

20 ديمسري 2022 إىل 5 يناير 2023.

ت غرف���ة القاه���رة التجارية برائس���ة  ش����لّ
املهن���دس إبراه���م العريب رئي���س االحتاد 
الع���ام للغ���رف التجاري���ة ُش���عبة مق���ديم 
اخلدمات واالستش���ارات التعلميية املتطورة 
ألول م���رة طبًق���ا لالحئة الش���عب التجارية 

بالغرف التجارية.
وأعلن أمحد الوس���ي، نائ���ب رئيس غرفة 
القاهرة، عن اختيار سيد دمحم سيد رئيًسا 
للُش���عبة، وعبدالرؤوف عالم ونبيل عبداملنعم 
نائب���ن أول وثانٍ ، وناحج جالل س���كرترًيا 

عاًما .
���د »الوس���ي« عىل أمهي���ة دور هذه  وأكلّ
الُشعبة لملشاركة يف املنظومة التعلميية يف 
ظل التطور الواحض ع���ىل هذا الصعيد يف 
الفرة األخرية، وأن املهندس إبراهم العريب 
دامع بقوة لاكفة الُشعب، وهلذه الشعبة عىل 
وج���ه التحديد ملا هلا م���ن دور مهم، خاصة 
فميا يتعلق بالتعلم الفين الذي هتمت به الدولة 
يف الفرة األخرية لتحقيق متطلبات السوق 
يف األنش���طة املختلفة، مشرًيا إىل رضورة 
وجود رؤية وخطة واحضة للُشعبة تعمل من 
خالهلا يف الفرة القادمة وستدمعها الغرفة 
بلك قوة، ُمطالًبا منتسيب الُشعبة باالستفادة 
من خدم���ات الغرفة املتنوع���ة مهنا مرشوع 
الرعاي���ة الصحية، وم���رشوع التأمن عىل 
حياة وممتلاكت التج���ار، وخدمات التدريب 
بأاكدميي���ة التجزئة بالغرفة، واكفة اخلدمات 

األخرى اليت تفيد منتسيب الغرفة.
د فيه س���احم  يأيت ذل���ك يف الوقت الذي أكلّ
زيك عىل أن هذه الُش���عبة س���تكون إضافة 

للُش���عب التجاري���ة بالغرف���ة، وأن دوره���ا 
س���يكون فعااًل؛ نظًرا ألمهيهتا يف الس���ي 
إىل تمني���ة قطاعه���ا التعلي ال���ذي ميثل 
أمهية خاصة يف التمنية الشاملة بالتنسيق 
مع اكفة اجلهات األخرى، وأن الغرفة تنظر 
هلذه الُش���عبة نظرة خاص���ة؛ ألن خرجيهيا 

نواة لتمنية اكفة األنشطة.
م���ن جانهب���م أش���ار أعضاء الُش���عبة إىل 
س���عادهتم بتش���كيل الُش���عبة وانضاممهم 
إىل غرف���ة القاهرة ممثل���ن لقطاع مقديم 
اخلدمات واالستشارات التعلميية املتطورة، 
وسيمت مناقش���ة اكفة املوضوعات اليت هتم 
منتسيب الُشعبة ووضع املقرحات املناسبة 
ألي معوقات تواجههم حت���ت مظلة الغرفة، 
موجهن الشكر والتقدير لملهندس إبراهم 
العريب عىل الس���ي لتش���كيل هذه الُشعبة 
ودخوهلا مضن الشعب التجارية اليت متثل 
الغرف���ة يف هذا القطاع، الفتن إىل أهنم لن 
يبخلوا جبهد يف س���بيل تطوير وتمنية هذا 

القطاع يف املرحلة القادمة.

ع���ت امجلعي���ة املرصية لش���باب األمعال  وقلّ
ومصلحة امجلارك املرصية بروتوكول تعاون، 
حي���ث اتفق الطرفان عىل خل���ق مناخ أمعال 
إجي���اىب ودمع قدرات األعض���اء ورشاكهتم 
وخل���ق جممت���ع أمعال ق���امئ ع���ىل المتزي 
واملب���ادئ، مت توقي���ع الربوتوك���ول حبضور 
مج���ال أبوعىل، رئيس جملس إدارة امجلعية 
املرصية لشباب األمعال، والحشات غتورى، 

رئيس مصلحة امجلارك.
حي���ث أش���ارت امجلعي���ة املرصية لش���باب 
األمع���ال خالل اللقاء إىل دورها ىف اإلهسام 
ىف التمنية الش���املة ىف م���رص، وكذلك دمع 
جم���االت األمعال، عن طريق خلق جممتع من 
س���يدات ورجال األمعال الشبان، والتنسيق 
والتعاون ب���ن أعضاهئا، من أجل حتقيق ما 
ننش���ده من تطوي���ر ثقافة مجت���ع بن المتزي 
واألخالقي���ات والعمل التط���وىع العام، مكا 
أهنا تعمل عىل املس���امهة والرغبة ىف العمل 
الع���ام، وكذلك خل���ق فرص لتطوي���ر أمعال 
األعضاء، فضاًل عن فتح قنوات لالتصال بن 
أعض���اء امجلعية ومنمظات أمعال أخرى ىف 
داخل مرص وخارجها، وىف إطار العمل عىل 

املسامهة ىف معلية التمنية.
م���ن جانبه، قال مجال أبوعىل، رئيس جملس 
إدارة امجلعية، إن »ش���باب األمعال« تدمع 
تطوير سياس���ات جيدة من ش���أهنا الركزي 
عىل تعزيز املناخ االقتصادى ىف مرص، مكا 
ترشف عىل اس���مترار احل���وار مع احلكومة 
واهلي���ات التنظميية من أج���ل الوصول إىل 
مناخ مواٍت لالستمثار من شأنه أن يؤدى إىل 
المنو القوىم املرجو، مشرًيا إىل أن الرشاكة 
من خ���الل الربوتوكول مع مصلحة امجلارك 
يسهتدف خلق مزيد من التواصل مع اإلدارة 

العامة مجلارك خدمات االستمثار الىت تقوم 
بإزالة اكفة املشالك واملعوقات بن الرشاكت 

أعضاء امجلعية.
وأضاف أبوع���ىل أن الربوتوكول الذى جرى 
توقيعه يس���هتدف مس���اعدة اإلدارة العامة 
مجلارك خدمات االس���تمثار عىل فتح قنوات 
اتص���ال ب���ن ال���رشاكت أعض���اء امجلعية 
واإلدارات امجلركي���ة املختلف���ة، وتعريفه���ا 
بربناجم الفاعل االقتصادى املعمتد وأمهيته 
وممزياته وحتديد رشوط االنضامم للربناجم 
ومتطلباته، واملساعدة ىف حل املش�ات الىت 
تواجه ال���رشاكت أعضاء امجلعية واملجسلة 
بربناجم الفاعل االقتصادى املعمتد ىف مجيع 
اإلدارات واملنافذ امجلركي���ة، وتبادل الرأى 
بشلك مس���متر فميا خيص املساعدة الفنية 
والتقني���ة اخلاصة مبه���ام مصلحة امجلارك 
م���ع الرشاكت أعضاء امجلعية، واملس���اعدة 
الفنية م���ن خالل معه���د التدريب امجلرىك 
ىف عقد دورات تدريبية وتثقيفية ىف املجاالت 
امجلركية املختلفة وأدواهتا احلديثة للس���ادة 
اعض���اء امجلعية أو مندوبهيم، ومد امجلعية 
وأعضاهئا وتعريفهم مبا ُيستجد من قرارات 
أو منشورات منمظة للعملية امجلركية ونرش 

الوىع امجلرىك.

غرفة القاهرة تشكل مجلس إدارة شعبة مقدمي 
اخلدمات واالستشارات التعليمية املتطورة

 

قال أمحد مس���ري وزير التجارة والصناعة، أن الدولة املرصية 
تعكف حالًيا عىل وضع برن���اجم »النجمة اخلرضاء«، والذي 
يتضم���ن تفضيل املنتجات منخفضة الكربون يف املش���ريات 
احلكومية، مكا تعمل عىل تدش���ن خطة وطنية للتداول اخلاص 
باالنبعاثات واليت س���تهسم يف مساعدة السوق احمليل عىل 

نرش التكنولوجيات منخفضة الكربون.
جاء ذلك خالل مش���اركة الوزير بفعاليات اجللس���ة االفتتاحية 
ليوم خفض االنبعاثات الكربونية املنعقد يف إطار مؤمتر املناخ 
COP27 برشم الش���يخ، وذلك مبشاركة جون كريي، املبعوث 
االمرييك اخل���اص لملناخ، واملهندس طارق املال وزير البرول 
وال���روة املعدنية واجريد مول���ر مدير عام منمظة األمم املتحدة 
للتمنية الصناعية »اليونيدو«، إىل جانب عدد كبري من الوزراء 

والخشصيات العاملية املشاركة باملؤمتر.
وأش���ار »مسري«، إىل ح���رص الدولة املرصي���ة عىل تضمن 
مناقش���ات مؤمت���ر املناخ رب���ط جمريات األح���داث يف الدول 
املتقدمة باحتياجات القارة االفريقية ودول اجلنوب، مبا يهسم 
يف حتديد مس���ار إزال���ة الكربون للقطاع الصن���ايع، موجًها 
التحي���ة والتقدير لرشاكء مرص وبصف���ة خاصة منمظة األمم 
املتح���دة للتمنية الصناعي���ة »اليونيدو« لقيامه���ا بوضع أطر 
ي���وم خفض االنبعاثات الكربونية مب���ا يهسم يف حتقيق تمنية 

صناعية صديقة للبيئة يف مرص.

أك���د وزي���ر المتوي���ن والتج���ارة الداخلي���ة الدكت���ور ع���ىل 
املصي���ي أن���ه س���يمت مص���ادرة األرز جمه���ول املص���در 
وال���ذي مت ختزين���ه يف أماك���ن غ���ري مجسل���ة ل���دى هيئ���ة 
 الس���لع المتوينية وذلك بناء ع���ىل القوانن املنمظ���ة للتجارة.
وأش���ار املصي���ي إىل أن���ه مت ح���ىت اآلن توري���د حن���و 
250 أل���ف طن أرز ش���عري من���ذ بداية امل���ومس تكيف حنو 5 
هش���ور، منوها بأن الوزارة تس���هتدف توريد م���ا يرواح من 
ملي���ون إىل ملي���ون نصف ألف طن ش���عري، وذل���ك يف إطار 
 اس���راتيجيهتا لتكوي���ن احتي���ايط اس���راتيجي م���ن األرز.

وأضاف أن مرص تس���هتلك س���نويا حنو 3.2 مليون طن أرز 
 ومت خ���الل امل���ومس احلايل زراع���ة 1.5 مليون ف���دان أرز .
وأرجع املصيي قيام احلكومة بوضع منظومة جلديدة لتداول 
األرز اىل أن الع���ام املايض يف الفرة من يونيو إىل س���بمترب 
2021 قام بعض التجار حبجب الس���لعة بغرض البيع بس���عر 
أزيد، الفتا أىل أن أس���عار األرز الش���عري ارتفعت من 4500 
جني���ه للط���ن يف أول امل���ومس إىل 9 آالف جني���ه للطن، االمر 
 الذى دفع الوزارة إىل اس���ترياد حنو 55 ألف طن أرز هندي.
وأش���ار إىل أن املنظوم���ة اجلديدة لألرز ح���ددت قيام الفالح 
بتوري���د ط���ن عىل لك ف���دان لص���احل وزارة المتوين أي حنو 
 25% م���ن المكية عىل أن يمت بيع اجلزء البايق بس���عر احلر.

وأض���اف أن اللجنة العليا ل���ألرز والىت تضم فهيا فهيا رئيس 
شعبة احلبوب ورئيس ش���عبة األرز باإلضافة اىل هيئة السلع 
المتوين والرشكة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الزراعة 
قامت بتحديد س���عر توريد األرز وعرضها عىل جملس الوزراء 
حيث مت االتفاق عىل توريد طن األرز رفيع احلبة بسعر 6600 

جنهيا و6850 جنهيا لألرز عريض احلبة.
 

وزير التموين: سيتم مصادرة أي أرز 
مجهول املصدر

جمعية شباب األعمال ومصلحة اجلمارك توقعان بروتوكول سيد اجلارحي
تعاون حلل مشاكل الشركات األعضاء باجلمعية

احتاد الصناعات: الشركات الطبية ضخت استثمارات 
COP27 للتحول األخضر بالتزامن مع

كش���ف الدكتور ه���اين حافظ عضو جملس 
الرعاي���ة الصحي���ة باحت���اد  إدارة غرف���ة 
الصناع���ات، أنه بالزتام���ن مع تنظم مرص 
مؤمت���ر مق���ة املن���اخ COP27، حت���رص 
الرشاكت العاملة يف قطاع الرعاية الطبية عىل 
مواصلة خططها االس���تمثارية حنو التحول 
األخرض، لتوافق أنشطهتا مع االشراطات 
 البيئ���ة للحد م���ن ارتف���اع نس���ب التلوث.
وأضاف “حاف���ظ”، أن مؤمت���ر املناخ جاء 
يف توقي���ت يع���اين في���ه الع���امل م���ن آثار 
زادت  ال���ىت  املناخي���ة  للتغ���ريات  س���لبية 
بع���د ال���روة الصناعي���ة، واكن الب���د من 
تاكت���ف امجليع ملواجهة ه���ذا اخلطر الذي 
هي���دد وج���ود البرشي���ة، وعىل ال���رمغ من 
أن اس���تمثارات القط���اع الط���يب يع���د من 
األق���ل تلوًث���ا للبيئة، إال أن مجي���ع القامئن 
هيلع حرص���وا ع���ىل االس���تجابة؛ لدعوات 
رضورة احلف���اظ ع���ىل البيئ���ة م���ن خالل 

ختصيص اس���تمثارات مبالين اجلنهيات؛ 
الطبي���ة  جلع���ل مؤسس���اهتم ورشاكهت���م 
متوافقة م���ع البيئ���ة، وتنفيذ اس���راتيجية 
 مرص حن���و التح���ول إىل اقتصاد أخرض.
وأش���ارعضو جملس إدارة غرف���ة الرعاية 
الصحي���ة، إىل أن اس���تمثارات ال���رشاكت 
الطبية للتحول األخرض ستعمل عىل تعزيز 
اس���هتالك الطاق���ة النظيف���ة باالعمتاد عىل 
الطاقة المشس���ية؛ لتلبية احتياجاهتا وتقليل 
اسهتالكها للكهرباء، واالستمثار ىف إعادة 
تدوير املخلفات الطبية، وتقليل معليات هدر 
املياه وإعادة االس���تخدام اآلمن هلا، وزيادة 
نسب املساحات املزروعة من األجشار هبدف 
تقليل نس���بة ثاين أكسيد الكربون، موحضا 
أن خط���ط الرشاكت ج���اء يف توقيت صعب 
نتيجة؛ لراجع إيراداهتا من تأثريات احلرب 
الروس���ية األوكراني���ة إال أهنا حترص عىل 
 تنفيذ تلك االستمثارات مكسؤولية جممتعية.

اسالم عبدالفتاح

وزير التجارة: جاري وضع برنامج »النجمة 
اخلضراء« ملنح أفضلية للمنتجات منخفضة 

الكربون باملشتريات احلكومية

مصر تتطلع لزيادة معدالت التبادل التجاري مع تشاد

 أع���رب مصطىف مدب���ويل، رئيس ال���وزراء، عن 
تطلع مرص لزيادة مع���دالت التبادل التجاري مع 
تشاد، تعظميا لالستفادة من وجود خطوط طريان 

مبارشة بن القاهرة و«ندجامينا«.
ج���اء ذلك خالل لق���اء مدبويل بنظريه التش���ادي 
صاحل كزبابو، مضن سلس���لة لقاءاته عىل هامش 
انعق���اد ال���دورة ال���� 27 ملؤمتر ال���دول األطراف 
يف اتفاقي���ة األمم املتحدة اإلطاري���ة لتغري املناخ 

.)COP27(
وأكد رئيس ال���وزراء، عىل حرص الدولة املرصية 
عىل تعزيز وتطوير العالقات مع الش���قيقة تش���اد 
ع���ىل خمتل���ف املس���تويات الثنائي���ة واإلقلميية 

واملتعددة األطراف.
واسهتل رئيس الوزراء اللقاء باإلشادة بالعالقات 
التارخيية اليت تربط بن مرص وتش���اد، والتأكيد 
عىل ح���رص الدولة املرصية ع���ىل تعزيز وتطوير 
العالق���ات م���ع الش���قيقة تش���اد ع���ىل خمتلف 

املستويات الثنائية واإلقلميية.
وقال مدب���ويل، إن البلدين تربطهام عالقة “حوار 
اسراتيجي”، فضلًا عن اتفاق الرؤى حول العديد 

م���ن املوضوعات، مؤكدًا وجود آفاق واس���عة من 
التعاون الثنايئ املش���رك تمشل بن���اء القدرات، 
والتج���ارة، فضلًا عن تنس���يق املواقف يف إطار 
مجتع الس���احل والصحراء، واالحتاد األفرييق، 

واألمم املتحدة.
وخ���الل اللقاء، أك���د رئيس ال���وزراء دمع مرص 
الاكم���ل جله���ود اس���تقرار دولة تش���اد وحتقيق 
تطلعات الشعب التش���ادي الشقيق، وتفهم مرص 
للحظة الدقيقة اليت متر هبا الدولة التشادية واليت 

تستديع تاكتف اكفة الرشاكء.
من جانب���ه، أعرب رئيس وزراء تش���اد عن تقدير 
بالده جله���ود مرص املتواصلة لدمع االس���تقرار 
واألمن ىف تشاد، مشيدا حبجم الدمع الذى قدمته 
م���رص للدولة. مكا نق���ل حتيات وتقدي���ر القيادة 
التش���ادية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيىس، 
رئيس امجلهورية، ع���ىل دمعه للك قضايا القارة 
األفريقية..واخت���مت املس���ول التش���ادي حديث���ه 
بالتأكيد عىل دمع احلكومة التشادية للك جماالت 
التع���اون مع مرص، ال س���ميا ىف املجاالت امللحة 

للجانب التشادي مثل توليد الطاقة.

 »الصناعة اخلضراء« تواجه تأثيرات تغير املناخ 

رئيس منظمة التجارة حتذر: هناك كساد يف األفق وتباطؤ عاملي
خالل لقائها مع وزير التجارة المصري

حتت عنوان “الصناعة اخلرضاء “ ، وتزامنا مع 
انطالق مقة COP 27  ، أصدر مركز املعلومات 
ودمع اختاذ القرار مبجلس الوزراء، العدد األول 
من جملة “آفاق صناعية”،   ليس����لِّط الضوء عىل 
آف����اق الصناع����ة اخلرضاء، تل����ك الصناعة اليت 
تعمل عىل تلبية االحتياجات اإلنس����انية والتمنية 
االجمتاعي����ة واالقتصادي����ة دون اإلرضار بالبيئة 
وامل����وارد الطبيعي����ة، واس����تعرض الع����دد أرقام 
وم����ؤرشات الصناعة اخلرضاء عىل املس����توين 
احمل����ىل والعامل����ي، باإلضافة إىل ع����رض عدد 
م����ن مقاالت الرأي لنخبة من اخل����رباء والباحثن 
حول أمهي����ة الصناعة اخل����رضاء وآفاق منوها، 
مع عرض ألب����رز ما جاء بالتقاري����ر الدولية ذات 
الصلة بالصناع����ة اخلرضاء، والتعرف عىل أبرز 

املامرسات الدولية يف هذا املجال.
وأوحض مرك����ز املعلوم����ات ودمع الق����رار خالل 
العدد مجموعة م����ن أمه األرقام واملؤرشات ذات 
الصلة مبفهوم الصناعة اخلرضاء عىل املستوين 
احمل����يل والعامل����ي، و أوحض أن حصة مصادر 
الطاقة املتج����ددة يف توليد الطاقة العاملية   بلغت 
13% يف عام 2021، وأن انبعاثات ثاين أكس����يد 
الكربون املرتبطة بالطاقة قد بلغ 36.3 جيجا طن 
يف ع����ام 2021 بارتفاع نس����بته 6% خالل العام 
نفس����ه، مكا بلغ نصيب الفحم من المنو اإلمجايل 
النبعاثات ثاين أكس����يد الكربون العاملية يف عام 
2021 ح����وايل 36%، والغاز بنس����بة 23% خالل 
العام نفس����ه، وج����اءت 6 صناع����ات مضن أبرز 
الصناعات املس����ؤولة عن ما يق����رب من 80% من 
االنبعاث����ات الكربونية وىه النفط والغاز الطبيي 

والصلب واألمسنت واأللومنيوم واألمونيا.
 وجاءت حصة الصن من انبعاثات ثاين أكس����يد 
الكرب����ون العاملي����ة بإمج����ايل 30.6% خالل عام 
2020، فمي����ا ج����اءت حص����ة الوالي����ات املتحدة 
األمريكي����ة بإمجايل 13.5% خالل العام نفس����ه، 
فميا بلغت حصة مرص من انبعاثات ثاين أكسيد 
الكرب����ون العاملي����ة 0.6% يف ع����ام 2020، وق����د 
أش����ار التقرير إىل اختاذ 137 دولة خطوة بارزة 
لألمام يف خفض انبعاثات ثاين أكس����يد الكربون 
من خ����الل االلزتام بوقف قط����ع الغابات وتدهور 
األرايض حبل����ول عام 2030، وق����د مت دمع هذا 
التعه����د مببلغ 12 ملي����ار دوالر يف المتويل العام 
و7.2 ملي����ار دوالر يف المتوي����ل اخلاص، فضلًا 
عن ذلك فإن 10 دول أوروبية جاءت مضن األعىل 
يف مؤرش االقتصاد األخرض العاملي عام 2022 
وىه الس����ويد وس����ويرسا مث الرنوجي وفرنس����ا 
والدامنارك وأيسلندا والمنس����ا واململكة املتحدة 

وأيرلندا والربتغال.
وأش����ار التقري����ر إيل  أن جح����م االس����تمثارات 
املطلوبة لتطوير طاقة منخفضة االنبعاثات وإنتاج 
اهليدروجن ونقل ثاين أكس����يد الكربون وختزينه 
،  بل����غ 4.2 تريلي����ون دوالر وهو أكر من ضعف 
االس����تمثارات العاملي����ة يف الطاق����ة البالغة 1.9 
تريلي����ون دوالر يف ع����ام 2021، مكا بلغت جحم 
االس����تمثارات املطلوبة لصناع����ات إزالة الكربون 

حبلول عام 2050 إمجايل 2.1 تريليون دوالر. 
حمفظة مرص “اخلرضاء “ 

وأوحض التقرير أبرز املؤرشات املرصية مش���ريًا 
إىل أن قمي���ة حمفظ���ة م���رص م���ن املرشوعات 
اخلرضاء املؤهلة حىت س���بمترب 2020 قد بلغت 
1.9 ملي���ار دوالر، وأن إمج���ايل ع���دد حمطات 
الرصد البييئ للهواء قد بلغ 115 حمطة يف عام 
2021، وقد بلغ قمية أول طرح لسندات خرضاء 
يف م���رص بإمجايل 750 مليون دوالر ، فميا بلغ 
إمجايل الدمع املقدم من برناجم “إجييف جيف” 
ملرص للتوجه حنو االقتصاد األخرض 140 مليون 
يورو، مكا تراوحت نس���بة مرشوعات االقتصاد 
األخرض من اخلطة االس���تمثارية ملرص يف العام 
امل���ايل 2021/ 2022 ما بن 38% - 40% مقارنة 
بنحو 30%  يف العام املايل 2020/ 2021، ومن 
املس���هتدف الوصول إىل 50% م���ن العام املايل 

.2025 /2024
رك���ز العدد ع���ىل تناول أداء القط���اع الصنايع 
هبدف صياغة سياس���ة صناعية خرضاء، حيث 
مت اس���تعراض تط���ور القمية املضاف���ة للقطاع 
الصنايع كنس���بة من الن���اجت احمليل اإلمجايل 
خ���الل الفرة )2000- 2019( وذلك وفًقا ملنمظة 
 ،»UNIDO« األمم املتح���دة للتمنية الصناعية
حيث يع���د القط���اع الصنايع يف م���رص ثابت 
إىل حد ما ع���ىل مدار العرشين ع���ام املاضية، 
مع اخنفاض طفيف حي���ث بلغت القمية املضافة 

للقطاع حن���و 15.3% عام 2019 مقارًنة ب� %17 
عام 2000.

مكا أك���د العدد أن مرص لدهي���ا قطاع صنايع 
تناف���ي مقارًن���ة مبتوس���ط ال���دول اإلفريقي���ة 
)10.7%(، وعىل الرمغ م���ن ذلك، ما زال توجد 
جفوة مقارن���ة بالدول الصناعي���ة األخرى اليت 
حجن���ت يف أن تص���ل بالقمية املضاف���ة للقطاع 
الصن���ايع إىل مع���دالت كبرية بلغ���ت %22.5، 
مكا استطاعت مرص خفض مكية انبعاثات ثاين 
أكس���يد الكربون الناجتة ع���ن القطاع الصنايع 
من 0.83 جك���م للك قمية مضاف���ة من القطاع 
الصن���ايع يف ع���ام 2000 إىل 0.67 جكم يف 

عام 2019.
تناول العدد اإلش���ارة إىل سياس���ات التصنيع 
األخ���رض لتحقيق تقدم حنو التمني���ة الصناعية 
الش���املة واملس���تدامة مش���ريًا أهنا سياس���ات 
م���ن ش���أهنا أن حتافظ عىل البيئ���ة، وتؤدى إىل 
حتقيق زيادة يف التنافس���ية االقتصادية للقطاع 
الصنايع لكهن���ا ينتج عهنا تاكليف وأعباء مالية 
إضافية ع���ىل الدولة والقط���اع اخلاص، ومهنا 
االقتصاد الدوار وهو سياس���ة جديدة تركز عىل 
اس���تخدام املوارد بش���لك أكر كفاءة، وتجشيع 
االبتاكر واالس���تمثار يف التكنولوجيا اخلرضاء، 
ووج���ود العالمات اخلرضاء، م���ع وجود حوافز 

ومنتجات مالية خرضاء.
تضمن العدد مقاالت رأي تسلط الضوء عىل أمهية 
الصناعة اخلرضاء وآفاقها مع الركزي عىل آليات 
تعزيز التح���ول إىل الصناعة اخلرضاء يف مرص، 
وقد أش���ارت أبرز اآلراء الواردة هبذه املقاالت إىل 
التوجه احلثيث يف مرص جتاه ختضري الصناعات، 
حيث جاء التوجه حنو التمنية الصناعية اخلرضاء 
تنفيًذا الس���راتيجية احلكومة اخلاصة مبس���تقبل 
الطاق���ة، واليت تس���هتدف توفري مص���ادر الطاقة 
اجلدي���دة واملتجددة، يف ضوء حتقيق أهداف خطة 
التمنية املستدامة يف مرص 2030، ومثل التعاون مع 
منمظة األمم املتح���دة للتمنية الصناعية “اليونيدو” 
خالل الف���رة من 2015 وحىت عام 2021 منوذًجا 
خللق بيئة مواتية لتفعيل أنشطة الصناعة اخلرضاء 

وتوفري متطلباهتا وآليات تنفيذها.
وقام���ت م���رص بتحدي���د مجموع���ة م���ن األدوات 
والسياس���ات اليت متكهنا م���ن حتقيق هدفها حنو 
التح���ول األخرض ومهن���ا، إص���دار أدوات متويل 
مبتكرة مثل السندات اخلرضاء، وتنفيذ مرشوعات 
تتفق مع آلية اتفاقية باريس لملناخ من خالل إنشاء 
نظ���ام وطين لملراقبة واإلب���الغ والتحقق ميكِّن من 
متابع���ة العمل املنايخ، وتأس���يس وحدات للتمنية 
وزارة، ودجم  املن���اخ يف لك  وتغ���ري  املس���تدامة 
اجلوان���ب املتعلقة بتغري املناخ يف دراس���ات تقيم 
األثر البييئ يف مرص، وال���زتام الوزارات مبعايري 
االس���تدامة يف املرشوع���ات املزمع إنش���اؤها مع 
إرشاك أحص���اب املصلح���ة يف مراح���ل تطوي���ر 

االسراتيجيات البيئية.
وخ���الل الفرة املاضي���ة وتنفيًذا الس���راتيجية 
2030، قام���ت م���رص بالعديد م���ن اإلجراءات 
حنو التحول االقتصادي األخرض لتحقيق تمنية 
مس���تدامة ومهنا، حتديد االقتصاد األخرض ب�6 

قطاعات ويه املباين اخلرضاء والطاقة املتجددة 
واألرايض  املي���اه  وإدارة  املس���تدام  والنق���ل 
والنفايات، وزيادة االس���تمثارات العامة املوجهة 
لملرشوعات اخلرضاء وقد بلغ عددها حنو 691 
م���رشوع بت�فة بلغت حن���و 447.3 مليار جنيه 
خبط���ة العام امل���ايل 2020/ 2021 م���ع توجيه 
14% م���ن إمج���ايل االس���تمثارات العامة هلذه 

املرشوعات.
و بلغت قمية حمفظة مرص من املرشوعات اخلرضاء 
املؤهلة 1.9 مليار دوالر حىت سبمترب 2020، مهنا 
16% يف جمال الطاق���ة املتجددة، و19% يف جمال 
النق���ل النظيف، و 26% يف جم���ال املياه والرصف 
ال���ي، و 39% يف جم���ال احل���د م���ن التلوث، 
ومن اإلجراءات أيًض���ا الروجي لألمعال املرصفية 
اخل���رضاء وآللي���ات المتويل املبتك���رة اليت تعيط 
األولوي���ة إلجراءات التكيف اكلس���ندات اخلرضاء 
مع مش���اركة القطاع اخلاص يف متويل األنش���طة 
املناخي���ة والروجي للوظائف اخلرضاء والتوافق مع 
اخلط���وط التوجهيية لبنوك التمنية متعددة األطراف 

لمتويل األنشطة املناخية.
حتديات 

اس���تعرض العدد آراء اخلرباء واحملللن بش���أن 
التحدي���ات اليت جتاب���ه الصناع���ة اخلرضاء يف 
مرص، وج���اء يف مقدمهت���ا عدم تواف���ر احلوافز 
احلقيقي���ة لرؤوس األم���وال لتبين ه���ذه الصناعة 
اليت تأخذ البعد البييئ يف حس���باهنا لدى اختيار 
تكنولوجيا التصني���ع والتعاقد عىل خطوط اإلنتاج 
قليل���ة التلوث واملقتص���دة يف اس���هتالك املوارد، 
كذلك ضعف انتش���ار ثقافة االس���تدامة والروجي 

للصناعات اخلرضاء.  
 ركز العدد عىل متطلب���ات وآليات تفعيل الصناعة 
اخل���رضاء يف مرص وج���اء من أبرزها، التوس���ع 
يف تطبي���ق التكنولوجيات البيئي���ة النظيفة، وتقدمي 
اخلدمات واالستش���ارات البيئية يف جمال ترشيد 
الطاقة وحتس���ن نظم ت���داول امل���وارد الكمييائية، 
والتطبيق املس���متر الس���راتيجيات وقائية تمشل 
معلي���ات التصنيع والتس���ويق وتس���هتدف تقليل 
املخاطر اليت تلحق بصحة اإلنس���ان والبيئة، ودمع 
اجله���ود اإلجيابي���ة للتصنيع األخ���رض، وتفعيل 
معلي���ات الرقاب���ة الصناعية اجلادة ون���رش ثقافة 
االقتصاد األخ���رض والصناعات اخلرضاء وآليات 
تفعيله���ا، واس���تخدام التكنولوجي���ا احلديث���ة يف 
معليات التخزين ملا هلا من أمهية يف التوجه املبتىغ 
يف تفعي���ل الصناعات اخلرضاء، واالس���تفادة من 

التجارب الدولية الناحجة يف هذا املجال.
مكا اس���تعرض الع���دد مجموعة م���ن العروض 
البحثي���ة لع���دد من اخل���رباء والباحث���ن واليت 
توحض أمه ما جاء بالتقارير الدولية ذات الصلة 
بالصناع���ة اخلرضاء، مع تس���ليط الضوء عىل 
بع���ض اخل���ربات والتجارب الدولي���ة يف جمال 
التحول للصناع���ة اخلرضاء عىل رأهسا اململكة 

املتحدة والصن وبعض الدول األفريقية.

قال���ت جن���وزي أوكوجن���و رئيس منمظ���ة التجارة 
العاملية، إنه من املتوقع أن يمنو جحم جتارة السلع 
العاملية بنس���بة 3.5 يف املائة يف ع���ام 2022، أو 
أفض���ل قلياًل من نس���بة 3.0 يف املائة املتوقعة يف 
وقت س���ابق لكن ومع ذلك، سيتباطأ احلجم إىل 1 
يف املائ���ة العام املقبل، باخنفاض حاد عن 3.4 يف 

املائة املقدرة سابًقا.
وأضافت: »خفضنا من توقعاتنا بشلك عنيف للمنو 
العام املقبل. وهناك كساد يف األفق، وتباطؤ عاملي. 
واخلارس األك���رب من تباطؤ االقتص���اد يه الدول 

الفقرية والنامية«.
ولفتت إىل أنه بالرمغ من أن التجارة الس���لعية مثل 
الب���رول وغريه���ا مل تتأثر، ولكهنا ق���د تتباطأ مع 

تراجع الطلب.
وش���ددت أوكوجنو عىل رضورة أن تكون كوب 27 
مق���ة للوفاء بااللزتامات والعه���ود لتكون فاعلة عىل 
األرض، الفت���ة إىل أن التع���اون املنمظ���ة مع مرص 

يسري بشلك جيد.
يذك���ر أن املهن���دس أمحد مس���ري وزي���ر التجارة 
والصناع���ة أك���د أمهي���ة تضافر اجله���ود الدولية 
لوض���ع قواعد جتارية تتص���دى للتحديات احلالية 
واملس���تقبلية لألم���ن الغ���ذايئ وبناء الق���درة عىل 
الصم���ود يف البلدان األقل من���وًا والبلدان النامية 

املستوردة الصافية للغذاء .
وقال إن الدولة املرصي���ة تؤمن بأن تعزيز القدرات 
اإلنتاجي���ة للبل���دان األقل من���وًا والبل���دان النامية 
املس���توردة الصافي���ة للغذاء رك���زية لتعزيز أمهنا 
الغذايئ احمليل، وكذا بالدور احليوي الذي يقوم به 
اإلنتاج احمليل والتجارة يف حتسن األمن الغذايئ 

العاملي جبميع أبعاده.
جاء ذلك خالل جلسة املباحثات الىت عقدها الوزير 
مع اجنوزي إيويال مدير عام منمظة التجارة العاملية 
وذل���ك عىل هام���ش فعاليات مؤمت���ر األمم املتحدة 
لملناخ COP27 املنعقد حاليًا مبدينة رشم الشيخ، 
وقد شارك ىف املباحثات ابراهم الجسيىن مساعد 
الوزير للشون االقتصادية والوزير مفوض جتارى 
حيىي الواثق باهلل رئيس جه���از المتثيل التجارى 
واملهن���دس دمحم عبد الكرمي رئي���س اهليئة العامة 
للتمني���ة الصناعية وإمي���ان رفعت رئي���س اإلدارة 

املركزية ملنمظة التج���ارة العاملية بقطاع االتفاقيات 
والتجارة اخلارجية .

وأوحض مس���ري أن مرص ومجيع ال���دول األفريقية 
تويل اهمتامًا كبريًا لألمن الغذايئ باعتباره قضية 
حيوي���ة إىل جان���ب حرصه���م عىل رسع���ة تنفيذ 
“إع���الن االس���تجابة الطارئة ملواجه���ة أزمة األمن 
الغ���ذايئ” الصادر ع���ن املؤمتر ال���وزارى الثاىن 
ع���رش ملنمظ���ة التج���ارة العاملية من خالل إنش���اء 
برناجم مع���ل خمصص يف جلنة الزراعة يأخذ يف 
االعتب���ار احتياجات البلدان األقل من���وًا والبلدان 
النامية املس���توردة الصافية للغ���ذاء لزيادة قدرهتا 
عىل الصمود يف االستجابة ألزمة الغذاء املتفامقة 
والىت أدت اىل االرتفاع الكبري ىف اس���عار الغذاء 
ومدخالت االنت���اج الزراعية ، مب���ا يف ذلك النظر 
يف أفضل الس���بل املمكنة لتعزيز إنتاجها الزرايع 

وأمهنا الغذايئ احمليل ىف حاالت الطوارئ.
ون���وه الوزير إىل أن برن���اجم العمل جيب أن هيمت 
بتعزي���ز اإلنت���اج واإلنتاجية الزراعي���ة يف البلدان 
النامية املس���توردة الصافية لألغذية والبلدان األقل 
من���وًا، وزيادة النفاذ إىل أس���واق الغ���ذاء الدولية، 
وحتس���ن القدرة ع���ىل متويل املس���تويات العادية 

لل���واردات الغذائية يف مواجهة صدمات األس���عار 
والعرض.

مكا أكد مسري الزتام مرص بالنظام التجارى متعدد 
األطراف وحموري���ة دور منمظة التجارة العاملية ىف 
ظل التحدي���ات احلالية اليت تواجه النظام التجاري 
العامل���ي متعدد األطراف، الفت���ًا إىل أمهية مراعاة 
مب���دأ املعاملة اخلاص���ة والتفضيلية فمي���ا يتعلق 
بإصالح منمظة التجارة العاملية وذلك لدمع البلدان 
النامي���ة واألقل منوًا ىف مواجهة التحديات الراهنة، 
وتعزي���ز اندماجه���ا يف النظ���ام التج���اري متعدد 

االطراف .
وق���ال الوزي���ر أن تغري املن���اخ يعد حتدًي���ا عاملًيا 
يتطل���ب تضافر اكفة اجله���ود الدولي���ة، الفتًا إىل 
رضورة وض���ع التحدي���ات اليت تواجهه���ا البلدان 
النامية للتكيف مع تغري املناخ يف االعتبار وحتقيق 
أهداف التمنية املستدامة مبا يف ذلك المتويل ونقل 

التكنولوجيا وبناء القدرات.
وأشار مسري إىل تأييد مرص الاكمل لاكفة اجلهود 
الىت تبذهلا مدي���ر عام املنمظة فميا يتعلق باصالح 
املنمظة وتفعيل دورها لالستجابة للتحديات احلالية 
واملس���تقبلية، معرب���ًا ع���ن تطلعه أن ي����ل املؤمتر 

الوزارى القادم ملنمظة التجارة العاملية بالنجاح.
وم���ن جانهبا اش���ادت اجنوزي إيوي���ال مدير عام 
منمظ���ة التج���ارة العاملية بدور م���رص الريادي يف 
اطار املنمظة وخاص���ة يف املؤمتر الوزاري االخري 
ال س���ميا فميا يتعلق مبوضوع األمن الغذاىئ ، مكا 
طالبت باحلصول عىل دمع مرص فميا يتعلق بإحياء 
الوظيف���ة التفاوضية لملنمظ���ة وخاصة مفاوضات 
الزراع���ة واليت متث���ل امهية لاكفة ال���دول اعضاء 

باملنمظة.
واك���دت إيوي���ال امهية امل���ي قدمًا فمي���ا يتعلق 
بالتصديق عىل اتف���اق دمع مصايد االمساك الذي 
مت التوصل اليه يف االجمتاع الوزاري الثاين عرش 
لملمظة حيث حثت مرص ع���ىل التقدم بوثيقة قبول 

االتفاق.
واش���ارت مدير ع���ام منمظة التج���ارة العاملية اىل 
حرصه���ا الكبري ع���ىل موضوع اص���الح املنمظة 
و تطوي���ر قواعدها مبا خيدم مص���احل اكفة الدول 

وبصفة خاصة الدول النامية.

   “معلومات الوزراء”  : حصة مصادر الطاقة المتجددة في 
توليد الطاقة العالمية   بلغت 13% في عام 2021 

      1.9 مليار دوالر قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة حتى سبتمبر 2020  

عالء يوسف

عقدت اهليئة العامة للتمنية الصناعية، اجمتاع جلنة ختصيص 
األرايض الصناعية برائس���ة املهندس دمحم عبدالكرمي رئيس 
اهليئة واملدير التنفيذي ملركز حتديث الصناعة؛ لبحث الطلبات 
املقدمة من املستمثرين عىل األرايض لعمل مرشوعات صناعية 
جديدة أو توس���عات والب���ت فهيا، وذلك حبضور املستش���ار 
دمحم عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالس���تمثار، 
والدكت���ور ولي���د عباس معاون وزير اإلس���اكن لش���ؤون هيئة 
املجمتعات العمرانية واملهندس أرشف رأفت مستش���ار رئيس 
هيئة التمني���ة الصناعية لتمنية املناط���ق الصناعية وممثل عن 

وزارة التمنية احمللية.
ويأيت ذلك تنفي���ذا لتوجهيات رئيس امجلهورية خالل فعاليات 
املؤمتر االقتصادي بتبس���يط إجراءات االس���تمثار يف القطاع 
الصنايع، وتوجهيات وزير التج���ارة والصناعة برسعة تنفيذ 
إهناء إج���راءات ختصيص األرايض الصناعية لملس���تمثرين 

وتلبية طلباهتم.
وق���ال املهندس دمحم عبدالكرمي رئيس اهليئة واملدير التنفيذي 
ملرك���ز حتدي���ث الصناع���ة، إن اللجن���ة تتوىل دراس���ة طلبات 
املس���تمثرين لك طل���ب عىل ح���دة واإلطالع عىل الدراس���ات 
اخلاصة باملرشوع املقدم وتقيميه، مشريا إىل أن اللجنة تتوىل 
التخصي���ص املبارش وفق عدد من األولويات اليت نمظها قرار 
رئي���س الوزراء، وم���ن أمهها أن تكون قطع���ة األرض املطلوبة 
توسع ملصنع قامئ وأن يقوم املرشوع بتصنيع منتج يسد جفوة 
استريادية واملرشوعات اليت تعزز التصدير واملرشوعات اليت 

تعمتد عىل نقل التكنولوجيا اجلديدة.

التنمية الصناعية: تخصيص 410 آالف متر أراضي 
صناعية بإجمالي استثمارات 14.5 مليار جنيه
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تبحث ش���عبة املصنوع���ات اجللدي���ة بغرفة صناع���ة اجللود 
باحتاد الصناعات التعاون مع امجلعيات التعاونية الس���ترياد 

مستلزمات اإلنتاج الالزمة لملصانع العاملة بالقطاع.
جاء ذلك خالل اجمتاع ش���عبة املصنوعات اجللدية، برائس���ة 
دمحم بطة، وحضور أعضاء الش���عبة، لبح���ث التحديات الىت 
تواج���ه املصان���ع العاملة بقطاع املصنوع���ات اجللدية وفرص 
منوها ىف ظ���ل الظروف االقتصادية العاملية وكيفية مس���اعدة 

الرشاكت عىل زيادة قدرهتا التنافسية حمليًا وعامليًا.
قال دمحم بطة، رئيس ش���عبة املصنوعات اجللدية، إن الشعبة 
تس���ى إلجياد حلول رسيعة لملش����ات الىت تواجه أعضاء 
الش���عبة، مؤكدًا أن عدم توافر مستلزمات اإلنتاج هو التحدى 
األك���رب ىف ه���ذا التوقيت لذلك فكرت الش���عبة ىف اس���ترياد 
اخلامات ومس���تلزمات اإلنتاج بشلك مجاىع عن طريق إحدى 
امجلعيات التعاونية لتوفري اخلامات الالزمة لتشغيل املصانع.
وأضاف أنه س���يمت التواصل مع امجلعية التعاونية الصناعية 
ملنتجات خان اخلليىل لبحث التعاون ىف هذا اإلطار واالسترياد 
من خالهلا وحتديد قامئة بالرشاكت الىت تريد االس���تفادة من 

هذه املبادرة.
داليا احمد

»املصنوعات اجللدية« تبحث التعاون مع 
التعاونيات الستيراد مستلزمات االنتاج
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